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N-VA Bierbeek kiest nieuw bestuur
In februari kozen de N-VA-leden van Bierbeek een nieuw afdelingsbestuur. Frederik (Fred) Verhoeven
(47 jaar) uit Lovenjoel werd unaniem verkozen als voorzitter.

Yves F. Peeters, Jean-Marie Anthonis, Marijke Sterckx, Arnaud Recko, Kim Schodts, Jessie Tesseur, Frederik Verhoeven, Tom Verstraeten,
Paul Broeckx, Petra Robeets, Karen Dourée, Betty Dupont, Veerle Peys, Bram Neirinck. Niet op de foto: Stefaan De Graeve en Steven Tiesters.
Frederik Verhoeven is de echtgenoot van Petra Robeets en vader
van Thibeau en Robbe. Hij is ondernemer, en in het weekend
kom je hem wel eens tegen op een feest als dj. Nadat hij de
politiek een aantal jaar vanaf de zijlijn gevolgd had, vond
Frederik het tijd om de koe bij de hoorns te vatten.
Samen met heel de N-VA-ploeg gaat hij voor een dynamisch
Bierbeek waar iedereen zijn plaats vindt en waar we onze
troeven volledig uitspelen. “De volgende jaren zullen grote
uitdagingen met zich meebrengen: dat zien we dagelijks in
journaals en kranten. Milieu, klimaat, mobiliteit, de uitdijende
Leuvense invloed, economie ... Bierbeek zal daar hoe dan ook
mee te maken krijgen. Sterker nog, het zal er een belangrijk deel

van uitmaken. De beleidsverklaring door het gemeentebestuur
toont aan hoe noodzakelijk een sterke oppositie is. Die zal N-VA
Bierbeek voeren: streng, rechtvaardig en met het oog op de
toekomst.”
Frederik kan als voorzitter rekenen op
een sterke bestuursploeg en ervaren
mandatarissen.
Hebt u een vraag of opmerking of wilt u meer
informatie over N-VA Bierbeek? Mail dan
Frederik Verhoeven
naar frederik.verhoeven@n-va.be

Voorzitter N-VA Bierbeek

N-VA vraagt meer ambitie voor Bierbeek
Waar wil het gemeentebestuur heen op het vlak van veiligheid, mobiliteit, klimaat, infrastructuur ...?
De beleidsverklaring die het gemeentebestuur recent voorstelde, toont weinig ambitie en nog minder
concrete maatregelen.
Zo wordt onze mooie gemeente momenteel geteisterd door een inbraakgolf. Maar er is weinig animo om een tweede politieinterventieploeg samen te stellen. Hoe leg je dat uit aan de bewoners die de laatste weken slachtoffer werden van een inbraak?
N-VA Bierbeek zal erop toezien dat de beleidsverklaring niet bij mooie woorden blijft en dat het gemeentebestuur met concrete
oplossingen komt.

Lees onze volledige conclusie op onze website www.n-va.be/bierbeek

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

2

Windmolens in Bierbeek:
N-VA vraagt objectieve analyse
De plannen van Storm Elicio voor een windpark
langs de E40 hebben vaste vorm gekregen. De
vergunningsaanvraag zal nu snel volgen. Voor
Bierbeek houden deze plannen de plaatsing in
van één windturbine, op Katspoel. Die staat in
een cluster van drie windmolens waarvan de twee
andere aan de andere kant van de gemeentegrens
staan. In deze tijden van klimaatemotie mogen
we niet vergeten dat windturbines jammer
genoeg ook nadelen hebben. Voor Vlaanderen
is het zeer gebrekkige reglementaire kader het
belangrijkste probleem.
Zo zijn er geen regels over de afstand tussen een windmolen
en de omliggende huizen. Het gemeentebestuur vraagt dat
een afstand van driemaal de rotordiameter gerespecteerd zou
worden. Al naargelang de metingen wordt die afstand al dan
niet gerespecteerd voor de molen op Bierbeeks grondgebied. De nabijheid van een windturbine zorgt in eerste
instantie voor geluidsoverlast. Op dit moment is er in
Katspoel relatief weinig omgevingsgeluid. Een grote windturbine zal dus een belangrijke impact hebben. Een ander
nadelig effect is de slagschaduw. Daarvoor bestaan wel
wettelijke normen, maar die zijn in de praktijk zeer moeilijk
te controleren. Men vreest een impact tot aan de Bremt.

N-VA Bierbeek is niet tegen windturbines als zodanig, maar vraagt
een objectief onderzoek naar de effecten voor de bewoners, de
leefbaarheid en de omliggende natuur.

Aanzuigeffect

De burgers die zich verzameld hebben in het Actiecomité
Windkracht 150 wijzen ook op het aanzuigeffect. Er wordt op
Vlaams niveau gewerkt aan een soepeler ruimtelijk kader voor
windparken. Als er op een bepaalde plaats al een turbine staat,
riskeert die plaats andere projectontwikkelaars aan te trekken.
Engie Electrabel deed al een poging in die richting.
N-VA Bierbeek is niet tegen windturbines, maar vraagt om de
effecten ervan op lange termijn voor de bewoners, de leefbaarheid en de omliggende natuur objectief te laten onderzoeken.

N-VA vraagt kordaat optreden tegen
zwerfvuil en sluikstort
Bierbeek is over het algemeen een propere gemeente. Maar ook onze gemeente blijft niet gespaard van zwerfvuil
en sluikstort. Jammer genoeg vinden sommige mensen het nog steeds nodig om hun afval gewoon langs de kant
van de weg te gooien. Met soms zeer zware gevolgen, denken we maar aan de runderen die stukjes blik en plastic
vinden en verorberen. N-VA Bierbeek wil meer openbare vuilnisbakken en een kordate aanpak van sluikstorters.
Het vraagt echt niet veel moeite om afval in een vuilbakje te gooien. Op een aantal plaatsen staan al openbare vuilnisbakken. Voor
N-VA Bierbeek mogen dat er nog meer worden. In die vuilnisbakken moeten ook hondenpoepzakjes een plaats vinden. Uiteraard
moet er dan ook op toegezien worden dat de vuilnisbakken regelmatig geledigd worden.
Niet alleen zwerfvuil, maar ook sluikstort is op een aantal plaatsen in onze gemeente een probleem. Van afgedankte ovens tot de
inhoud van de kattenbak: langs minder drukke wegen onstaat soms een ministort. N-VA Bierbeek vraagt dan ook dat hiertegen
kordaat opgetreden wordt.

Bedankt, vrijwilligers!
Heel wat inwoners zetten zich regelmatig in om zwerfvuil op te ruimen in onze gemeente. Peter of
meter worden van een straat, pleintje of speeltuin in je buurt, is een mooi initiatief. N-VA Bierbeek
dankt alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan een mooie en propere gemeente.

bierbeek@n-va.be
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N-VA dringt aan op meer duidelijkheid
over camera’s Koning Albertlaan
In augustus vorig jaar lanceerde het gemeentebestuur plannen om het sluipverkeer in de Koning Albertlaan
te beperken door middel van ANPR-camera’s. De plannen werden gesteund door de hele gemeenteraad en
moesten snel uitgevoerd worden. Maar een half jaar later zijn er nog steeds geen regels vastgelegd over welke
bestuurders wanneer door de straat mogen en onder welke voorwaarden.
Voor N-VA Bierbeek is het belangrijk dat alle inwoners van
Bierbeek vrije doorgang krijgen. We dringen aan op een snelle
beslissing, want de tijd dringt: de werken in de Pellenbergstraat
starten bijna en als die straat afgesloten is, zal dat meer verkeer
door de Koning Albertlaan leiden. Het gemeentebestuur moet
bovendien nog beslissen hoeveel camera’s er komen. Als men
ook de snelheid wil controleren – in de straat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur – zijn twee camera’s noodzakelijk.

De N-VA geeft de voorkeur aan een geleidelijke invoering
met uitgebreide communicatie, zodat de betrokkenen tijdig
alternatieven kunnen voorzien. Het onderbreken van
verkeersstromen moet gebeuren met aandacht voor een vlotte
mobiliteit van, naar en in onze gemeente. Het mag nooit een
eenzijdig anti-autobeleid worden zonder alternatieven. Bovendien is er voldoende draagvlak bij de Bierbekenaars nodig én
moet de gemeente samenwerken met onze buurgemeenten.

Uw kandidaten op 26 mei
Lorin Parys is geboren en getogen in Leuven. Hij is samen met zijn echtgenoot Bart de trotse papa van een
adoptiedochter en twee pleegkinderen. Lorin was in oktober kandidaat-burgemeester in Leuven en haalde met
zijn ploeg een indrukwekkend resultaat. Sinds januari is hij fractievoorzitter in de Leuvense gemeenteraad. Eind
2018 werd Lorin ook verkozen als algemeen ondervoorzitter van de N-VA.

Lorin Parys

Sinds 2014 zetelt Lorin in het Vlaams Parlement. Daar focust hij zich vooral op jeugdzorg, adoptie en pleegzorg.
“Ik ben trots op de verwezenlijkingen van de laatste vijf jaar”, zegt Lorin. “Zo hebben we pleegouderverlof en
een statuut voor pleegouders ingevoerd, experimenteren we nu met gezinshuizen waarbij we jonge kinderen
opvangen in een gezinsomgeving in plaats van in een voorziening en hebben we ook adoptie hervormd. Maar
ook op het nieuwe jeugddelinquentierecht – dat zacht is als het kan en kordaat als het moet – ben ik fier.”

3de plaats Vlaams Parlement
Alexander Binon (42 jaar) is ex-burgemeester van buurgemeente Oud-Heverlee en advocaat. “Met de
oprichting van een Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos-Dijlevallei, dat uitgebreid kan worden tot
het Zoniënwoud en het Hallerbos, kan Vlaams-Brabant dé groene long van Vlaanderen worden. Dat idee
heb ik in 2017 gelanceerd en nu staat het in ons nationaal programma. Zo’n Nationaal Park komt niet enkel
Oud-Heverlee ten goede, maar ook buurgemeenten zoals Bierbeek.”

Alexander Binon

8ste plaats Vlaams Parlement
Arnout Coel (33) verhuisde in 2016 van Rotselaar naar Lubbeek voor de liefde. Hij is getrouwd met Lien
Geutjens. Samen hebben ze twee kinderen, Arthur (2) en Brent (1 maand). Arnouts weinige vrije tijd gaat
vooral naar de zorg voor zijn kudde dwerggeiten. Arnout stapte al vanop de schoolbanken in de politiek. Als
zestienjarige stampte hij mee N-VA-afdelingen uit de grond in het Hageland en legde zo in onze regio mee de
basis van wat nu de grootste partij van het land is.

Arnout Coel
1ste opvolger
Vlaams Parlement

“Na zeventien jaar vrijwillige inzet voor de N-VA en mijn politieke idealen, met name een welvarend en warm
Vlaanderen, krijg ik nu de kans om een gooi te doen naar een zitje in het Vlaams Parlement. Met uw steun en
stem wil ik werken aan een financieel gezond Vlaanderen, aan een efficiënte overheid en een rationeel maar
warm beleid met specifieke aandacht voor betaalbare en flexibele kinderopvang, kwaliteitsvolle zorg en meer
ambitie voor het milieu en dierenwelzijn.”
Stem Coel voor een warm Vlaanderen.

www.n-va.be/bierbeek
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant.
n-va.be/verkiezingen

Lennik

