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V.U.: Jan De Bouw, Pimberg 101, 3360 Bierbeek

BIERBEEK
Beste Bierbekenaar

Vakantiemijmeringen

De vakantie
periode nadert
met rasse schreden
en dat betekent
ook dat Vlaamse
feestdag in het
vizier komt. N-VA
Bierbeek viert die
dag, samen met
de zusterafdeling
Jan De Bouw
uit Boutersem,
Voorzitter
met een gezellige
gezinsbarbecue
in de Velpe met als gastsprekers Willy
Kuijpers en Peter De Roover. Ik no
dig u van harte uit op dit evenement,
waarvoor u samen met dit blad een
uitnodiging ontvangt.

Bijna drie jaar geleden hebben de N-VA-mandatarissen hun alternatief mobi
liteitsplan aan de meerderheidspartijen overhandigd in het kader van onze
jaarlijks terugkerende ‘Veilig naar school’-actie. We kunnen tevreden vaststel
len dat de meerderheid zich liet inspireren door onze ideeën. Vanuit onze con
structieve oppositierol zullen wij hen blijvend aansporen om verdere stappen
te zetten in de verbetering van de verkeersleefbaarheid van onze gemeente.

Zowat een jaar geleden won onze partij
met een sterk en gedurfd sociaal-eco
nomisch programma de verkiezingen
en nam zij enige tijd later haar verant
woordelijkheid om in de verschillende
regeringen uitvoering te geven aan dit
programma. De eerste resultaten zijn
bemoedigend, zeggen ook de rappor
ten van het planbureau en Ernst en
Young. Dit betekent echter niet dat we
er al zijn. Verdere hervormingen zijn
noodzakelijk. De #Helfies-campagne,
die ook in Bierbeek zichtbaar werd, wil
dit verder in de verf zetten. Enerzijds
die helpende hand aanbieden, maar
ook een oproep naar helpende handen
die meehelpen om problemen op te
lossen. Ook in Bierbeek kan dit.
Afsluitend, wens ik u allen een heel
aangename en ontspannende vakantie
toe en hoop ik u te ontmoeten op onze
barbecue op 11 juli.
Met Vlaamse groeten.

www.n-va.be/bierbeek

Er is echter nog veel werk aan de winkel. De Keizerstraat in Lovenjoel is drie
jaar geleden verkozen tot slechtste fietsstraat van onze gemeente. Ondanks het
feit dat de N-VA-fractie al meerdere malen aangedrongen heeft op een snelle
herstelling, hebben wij tot op vandaag geen concrete datum te horen gekregen
wanneer deze straat opgewaardeerd zal worden.
Helaas is de Keizer
straat niet de enige
zwarte vlek op het
verkeersblazoenbla
zoen van onze ge
meente. Het wegdek
en de verlichting in
de Merenstraat in
Bierbeek, nochtans
een fietsroute voor de
schoolgaande jeugd, de
smalle doorgang onder
Veilige fietspaden, hiervoor heeft N-VA Bierbeek lang geijverd.
de spoorwegbrug in
de Bierbeekstraat te
Korbeek-Lo, de ver
keersituatie in Korbeek-Lo Noord, het kruispunt aan de Lindeboom in Bier
beek, ... Het is maar een greep uit de punten die voor verbetering vatbaar zijn.
N-VA Bierbeek zal hier blijvend aandacht aan schenken: in de gemeenteraad,
maar ook als brede volkspartij naar u, de burger, toe. Ook u kan immers een
steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. Laat de auto al
vast wat vaker op de oprit staan en neem bij korte verplaatsingen de fiets of ga
te voet. Houd in je rijgedrag rekening met de zwakke weggebruiker en wees
verdraagzaam in het verkeer.
Het is tenslotte zomer, de voet mag van het gas. Letterlijk én figuurlijk. Fijne
vakantie en tot in september bij onze ‘Veilig naar school is cool’-actie!

Nieuwe bestuursleden N-VA Bierbeek
STEF ABTS

Opgegroeid en sinds juli 2014 opnieuw wonend in de
landelijke deelgemeente Opvelp beseft Stef perfect
welk een voorrecht het is te kunnen wonen in een
prachtige gemeente als Bierbeek. Mensen worden pas
echt gelukkig in een omgeving waar ze zich helemaal
thuis voelen. Daarom zet hij zich met veel enthousi
asme en positivisme in om dat gelukkig thuisgevoel
van iedere Bierbeekenaar
verder aan te scherpen.
V.l.n.r.: Stef Abts, Jonas
Stef gaat voluit voor een
Potemans, Jean-Marie
bloeiende toekomst voor
Anthonis, Thomas Van
onze gemeente, zinvolle
Autgaerden.
veranderingen kansen
geven, rechtlijnig blijvende
en tastbare meerwaarden
creëren op korte en lange
termijn met zin voor rea
lisme, partij-overstijgende
samenwerking, sociale
voortuitgang en vooral een
positieve kijk op het leven.
In april 2015 werd Stef
penningmeester van de
afdeling in opvolging van
René Frederix.

JEAN-MARIE ANTHONIS

Sinds november 2014 is Jean-Marie OCMW-raadslid,
waardoor hij statutair deel uitmaakt van het
afdelingsbestuur. Ook hier toont hij zijn gedrevenheid
en is hij sinds december 2014 afdelingssecretaris.
Hij vertelt wat hem drijft: “Waarom dit politiek
engagement? Omdat aan de zijlijn blijven staan
de gemakkelijkste, maar niet de beste oplossing is.
Samen met een gemotiveerd en getalenteerd team van
gelijkgezinden positieve verandering teweegbrengen
voor de inwoners van Bierbeek, daarvoor doen we
het!”

Jong N-VA Zuid-Brabant werd voorgesteld door Hendrik
Vuye, N-VA-fractievoorzitter in de Kamer

N-VA in de gemeenteraad

JONAS POTEMANS

Sinds september vorig jaar is Jonas Potemans een
trouwe bezoeker van onze bestuursvergaderingen.
Als benjamin van de bestuursploeg staat hij in voor
de jongerenwerking. Politiek is voor hem een passie
en zijn motivatie om zich in te zetten voor Bierbeek
en N-VA is de volgende: “Als geboren en getogen
Bierbeekenaar koester ik veel passie en trots voor
onze prachtige gemeente.
Daaruit vloeit een morele
plicht om er voor te zorgen
dat Bierbeek altijd sterk
in zijn schoenen staat. Dat
gegeven aangevuld met mijn
conservatief-liberale visie die
rond de pijlers vrijheid en
zelfredzaamheid gebouwd
is, mobiliseerde mij om mij
op een geëngageerde wijze
voor N-VA Bierbeek in te
zetten.”

THOMAS VAN
AUTGAERDEN

Midden vorig jaar keerde
Thomas Van Autgaerden
terug naar zijn geboortedorp, waar hij direct
zijn politiek engagement kenbaar maakte. Sinds
november 2014 maakt hij deel uit van het bestuur
en begin dit jaar nam hij de verantwoordelijkheid
over de ledenwerking over van Désiré Laurent.
Zijn motivatie om zich voor lokale politiek en
de N-VA te engageren: “Als geboren en getogen
Bierbekenaar zet ik graag mijn schouders onder
het toekomstproject van N-VA Bierbeek. Aandacht
voor milieu en natuur, maar met de nodige ruimte
voor wonen, ondernemen, mobiliteit en landbouw.
Stevige uitdagingen voor onze gemeente, en daar
werk ik graag aan mee.”

Jong N-VA Zuid-Brabant
De N-VA-jongeren van Bierbeek, Oud-Heverlee,
Bertem en Huldenberg bundelen de krachten in de
vorm van een nieuwe Jong N-VA-afdeling, met de
naam Zuid-Brabant. Deze afdeling – geografisch
gezien de grootste van Vlaams-Brabant – zal onder
leiding van voorzitster Nele De Martelaere op
een geëngageerde en ludieke wijze de VlaamsNationalistische boodschap pogen te verspreiden.
Wil jij graag jouw steentje aan deze afdeling
bijdragen? Stuur dan een mailtje naar jonasptm@
gmail.com!

bierbeek@n-va.be

Een goede twee jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen leek het ons
nuttig om een hernieuwde voorstelling te
maken van onze mandatarissen. We bijten
de spits af met onze fractieleidster in de
gemeenteraad, Karen Dourée.
Karen is gehuwd, moeder van drie
dochters en woont al meer dan 40 jaar in
Lovenjoel. Zij werkt als administratief
medewerkster in een woonzorgcentrum en
een huisartsengroepspraktijk in Leuven,
een duobaan die ze met hart en ziel doet en
waarvoor ze dagelijks naar Leuven fietst.

Vooral het sociale contact met zowel de
bewoners als de familieleden en patiënten
vindt zij zeer boeiend en leerrijk. De
problematiek van de vergrijzing in onze
maatschappij, ook in onze gemeente
Bierbeek is voor haar een belangrijk
aandachtspunt.
Hoewel Bierbeek de voorbije decennia heel
wat nieuwe inwoners mocht verwelkomen
en en de drukte enorm is toegenomen, blijft
het voor haar een bruisende gemeente waar
het aangenaam (samen)wonen is voor jong
en oud.

Karen Dourée

Beleidsdomeinen N-VA-gemeenteraadsleden
Karen Dourée

welzijn – senioren - jeugd – sport –gezin

Marijke Sterckx

onderwijs – communicatie en ICT – politie en veiligheid – personeel

Arnaud Recko

ruimtelijke ordening – lokale economie – landbouw – milieu - toerisme

André Van Melkebeek

duurzame ontwikkeling –internationale samenwerking – cultuur – bibliotheek - patrimonium –
kerkfabrieken – cultureel erfgoed

Ward Abts

openbare werken – budget en financiën - mobiliteit

N-VAnders
FINANCIËLE KATER?

Samen met enkele andere gemeenten kreeg de gemeente Bierbeek een onvoorziene, bijkomende
eindafrekening van de brandweerbijdrage. Einde maart 2015 nam de gemeente kennis van de verplichting
tot het betalen van 4 kwartaalbijdragen voor brandweerkosten voor het jaar 2014. Deze kwartaalbijdragen
komen bovenop de voorziene kwartaalbijdragen 2015 voor de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en
werden niet voorzien in het budget 2015. Tot op heden kan noch de gouverneur, noch de federale overheid
voldoende uitleg verschaffen waarom de gemeente deze kwartaalbijdragen nog verschuldigd zou zijn.
Wordt vervolgd !

KADOOBONNEN

We keurden het gewijzigde reglement goed rond geschenken ter gelegenheid van huwelijksjubilea. In de
plaats van een som geld wordt nu een kadoobon geschonken aan de jubilarissen waarmee men rechtstreeks
de lokale economie steunt en het lokaal aankoopgedrag stimuleert.

BIBLIOTHEEK

Vanaf 1/7 zal de bibliotheek in Korbeek-Lo op maandagavond geen uitleningen meer doen en wordt het
project e-books geschrapt. Jammer dat men hier geen andere pistes onderzocht heeft, om het project toch in
stand te kunnen houden, juist nu dat het digitale lezen steeds populairder wordt. Een gemiste kans.

www.n-va.be/bierbeek

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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