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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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Op weg naar 14 oktober 
met de N-VA
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V.U. André Van Melkebeek
Groot Park 4
3360 Bierbeek

Bierbeek

Herman Van Autgaerden lijsttrekker N-VA

Nog slechts vijf maanden scheiden 
ons van de gemeente raads-
verkiezin gen. Daarom schakelt 
het bestuur van N-VA Bierbeek 
nog een versnelling hoger. Het 
is duidelijk dat de Bierbekenaar 
benieuwd uitkijkt naar de N-VA 
op het politieke schaakbord. Wij 
geloven alvast in onze eigen kracht 
en gaan resoluut voor verandering, 
gedragen door een positief project. 

In deze krant vindt u al een 
bun deling van onze concrete 
plannen. We stellen u ook onze 
kernkandidaten voor, met Herman 
Van Autgaerden als lijsttrekker. U 
kan ook al kennis maken met onze 
nieuwkomers Stefaan De Graeve, 
Marijke Sterckx en Arnaud Recko. 
Stuk voor stuk vrouwen en mannen 
die ons programma enthousiast 
uitdragen en iets willen doen voor 
de Bierbeekse gemeenschap.

André Van Melkebeek, 
voorzitter

André Van Melkebeek, voor-
zitter van N-VA Bierbeek, stelde 

recent de topkandidaten voor de 
gemeente  raads ver kiezin gen voor.

Lijsttrekker wordt Herman Van 
Autgaerden (63 jaar) uit Bierbeek. 
Herman Van Autgaerden is niet 
nieuw in de Bierbeekse politiek: 
hij was schepen van Financiën, 
Ruimtelijke Ordening en Leef-
milieu in de periode 1982-1988. 
Daarna was hij gemeenteraadslid 
tot 1994. Vanaf 1987 zetelde hij als 
provincieraadslid en in de periode 
1995-2000 was hij bestendig 
afgevaar digde in de eerste Vlaams-
Brabantse deputatie. 

Na zes jaar politieke ontluizing neemt hij nu de draad weer op in de gemeente. Zijn 
interesses gaan nog altijd uit naar een gezond fi nancieel beleid, naar een goede 
ruimtelijke ordening en naar een warme en zorgzame samenleving. 

Na Herman staan een aantal nieuwkomers op de lijst. Zij hebben zich in het voorbije 
jaar op een enthousiaste manier in de Bierbeekse gemeenschap ingewerkt. Op de 
tweede plaats staat Karen Dourée (45) uit Lovenjoel. Karen is tewerkgesteld in het 
zorgcentrum De Wingerd in Leuven. Derde op de lijst is Arnaud Recko (35) uit 
Bierbeek; Arnaud heeft de leiding van een IT-bedrijf in Brussel. 

Vierde is Marijke Sterckx (41) uit Opvelp. Marijke is federaal ambtenaar bij de 
Dienst Vreemdelingen zaken in Brussel en actief in diverse Bierbeekse verenigingen. 
Zij staat mee aan de kookpotten van de Gezinsbond in Opvelp, is actief bij KHO 
Stade Bierbeek (tot vorig jaar bij Union Lovenjoel), en in het Oudercomité ‘t 
Klavertje Vier. Nieuwe Bierbekenaar Stefaan De Graeve uit Korbeek-Lo (28) staat 
op de vijfde plaats. Stefaan is treinbestuurder van beroep. Stefaan is ook actief als 
ondervoorzitter van Rode Kruis Vlaanderen, Afdeling Leuven. 

Lijstduwer wordt Ward Abts uit Opvelp. Ward (64) is vroeger ook actief geweest in 
de Bierbeekse politiek. Hij beëindigt kortelings zijn werk als hoofdverpleegkundige 
in het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis. De volledige kandidatenlijst vindt u in 
ons nummer van juni/juli. 

V.l.n.r.: Arnaud Recko, Ward Abts, Karen Dourée, 
Stefaan De Graeve, Herman Van Autgaerden, 
Marijke Sterckx
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De kracht van verandering

Het aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober is begonnen. Na de slogan van 2010 

Nu durven veranderen, pakt de N-VA in de 
voorcampagne uit met De kracht van verandering. 

In 2006 ging de N-VA in kartel met CD&V. Nu gaat 
de partij in bijna 300 Vlaamse gemeenten onder eigen 
vlag naar de kiezer. Op die manier wil de N-VA een 
stevige lokale basis uitbouwen en het bestuur van de 
gemeente mee in handen nemen. In Bierbeek maakt de 
N-VA sinds 2006 deel uit van de meerderheid. Ook in 
het verleden was de voorganger van de N-VA, de Volks-
unie, prominent aanwezig in drie bestuursperiodes. 
Sinds de gemeentefusie van 1976 nemen wij al 24 jaar 
deel aan het dagelijks bestuur van onze gemeente. 

ARNAUD RECKO

“Sinds 2010 woon ik samen met mijn vriendin en 
onze drie kindjes in de Hoogstraat in Bierbeek. Hier 
streken we neer na een periode van 10 jaar wonen en 
werken in het buitenland. Ik ben afkomstig uit onze 
buurgemeente Linden. Na mijn studies moderne 
geschiedenis in Leuven ben ik in de IT terecht gekomen. 
Ik werk voor een internetbedrijf dat zich specialiseert 
in domeinnamen. 

FANTASTISCHE STREEK
Door mijn verblijf in het buitenland ben ik gaan beseffen 
in wat voor een fantastische streek wij hier wonen. Het 
warme en oprechte onthaal en de vele mogelijkheden 
die de gemeente Bierbeek biedt aan jonge gezinnen 
zoals het onze zorgde er voor dat ik zin kreeg om iets 
terug te doen voor de gemeenschap. Vandaar dat ik de 
lokale N-VA-afdeling vroeg of ik hen mocht versterken. 

Ik wil graag mee bouwen aan een leefbare en veilige 
gemeente waar het goed wonen is en waar mijn kinderen 
kunnen opgroeien, en zich ontwikkelen. Daarom is 
het voor mij belangrijk dat het huidige aanbod aan 
kinderopvang – ook in de vakanties- , cultuur- , sport- 
en jongerenwerking verder ondersteund en uitgebreid 
wordt. Dat kan enkel wanneer er een degelijk en 
duurzaam fi nancieel en bestuurlijk beleid gevoerd 
wordt, open en transparant, in voortdurend contact 
met jullie, de inwoners van onze gemeente. 

BEHOUD LANDELIJK KARAKTER
Ook ruimtelijke ordening ligt me nauw aan het hart. 
Het behoud van het landelijke karakter van Bierbeek-
dorp, van Lovenjoel, Opvelp en Korbeek-Lo en de 
leefbaarheid van de dorpskernen zijn belangrijke 
aangelegenheden waarover ik graag met jullie in 
debat ga. 
Ik hoor graag jullie mening over de toekomst van 
dit dorp.”

MARIJKE STERCKX 

Marijke Sterckx (41) studeerde in 1993 af aan de KUL 
als licentiaat rechten en werkt sinds 1996 als federaal 
ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken in 
Brussel. Ze is gehuwd met Luc  en mama van Matthias 
(11) en Jonas (10). Ze woont sinds 2007 in Opvelp.
 
“Ik ben altijd al sociaal geëngageerd geweest en waar 
ik kan, wil ik ook actief bijdragen aan het lokaal 
verenigingsleven. Als inwijkeling is dit ook dé manier 
om snel te integreren in de Bierbeekse gemeenschap. 
Zo zijn wij met het gezin lid van verschillende 
verenigingen in de verschillende deelgemeenten. Sinds 
een half jaar ben ik ook actief als bestuurslid bij N-VA 
Bierbeek.

ONDERSTEUNEN VERENIGINGEN
Het staat buiten kijf dat het verenigingsleven haar 
bestaansreden én succes dankt aan de enthousiaste 
inzet van talrijke gemotiveerde vrijwilligers. Beter nog 
dan fi nanciële steun, denken wij dat de gemeente onze 
verenigingen materieel beter kan ondersteunen, denk 
maar aan degelijke nieuwe jeugdlokalen voor de scouts 
in Lovenjoel en aan een kunstgrasveld toegankelijk 
voor alle Bierbeekse jeugdvoetballers, ongeacht de club 
waar zij bij aangesloten zijn. 

Gezien de woningprijzen de laatste jaren enorm zijn 
gestegen, niet in het minst in Opvelp, is er ook nood 
aan betaalbare (al dan niet sociale) huisvesting in 
Bierbeek, zodat onze kinderen later ook nog de kans 
hebben om in ons mooie dorp te blijven wonen. Verder 
wensen wij ook een uitbreiding van het huidig aanbod 
openbaar vervoer (De Lijn) in Opvelp naar het station 
van Vertrijk tijdens de spitsuren voor de pendelaars 
naar Leuven en Brussel.

UITBREIDING KINDEROPVANG EN 
SPEELPLEINWERKING
Omdat er zich meer en meer jonge gezinnen in Bierbeek 
komen vestigen, is er ook nood aan de uitbreiding 
van de dorpsschooltjes in Bierbeek en pleiten wij 
voor een uitbreiding van het bestaande aanbod 
van kinderopvang en de verdere uitbouw van een 
betaalbare gemeentelijke speelpleinwerking tijdens 
alle schoolvakanties.”

Het lentenummer van ons huis-aan-huisblad is blijkbaar 
niet overal bedeeld door bpost. Spijtig, maar niet meer te 

herstellen. Je kan het nummer op de webstek 
www.n-va.be/bierbeek inkijken. Suggesties en 

commentaar zijn altijd welkom via info@n-vabierbeek.be 

Vorig nummer van onze infokrant gemist?

Mensen van bij ons

1. Geen belastingverhogingen; gratis 
administratieve dienstverlening door de 
gemeente.

2. Organisatie van de inspraak op een nieuwe 
leest, met minder, maar daadkrachtigere en 
openbare adviesorganen.

3. Uitspelen van de landelijke troeven om ons 
plattelandstoerisme maximale kansen te geven.

4. Ruimte creëren voor onze ondernemers; 
schrapping van alle bedrijfsheffi ngen.

5. Een tienjarenplan voor investeringen in een 
aangepast landbouwwegennet.

6. Een kritische kijk op onze ruimtelijke ordening, 
met een maximale bescherming van de open 
ruimte.

7. Voorrangsbeleid voor fi etsers, voetgangers en 
stappers; eigen netwerken uitwerken.

8. Een eigentijds ouderenbeleid in een zorgzame 
samenleving.

9. Stimulering van het jeugdwerk, ook in Opvelp; 
onderwijs alle kansen geven; kinderopvang 
verbeteren.

10. Responsabilisering van sport & cultuur; nadruk 
op materiële ondersteuning.

N-VA Bierbeek werkt aan een kiesprogramma onder 
de noemer Nieuwe kansen voor Bierbeek/Bierbeek 
verdient beter. De 10 krachtlijnen willen we u nu al 
onthullen:

Het programma wordt over enkele weken op 
www.n-va.be/bierbeek gepubliceerd. Aarzel niet om 
het programma te beoordelen. Wij zijn staan open 
voor discussie.
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