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Veilig thuis in een welvarend Bierbeek
N-VA Bierbeek stelt trots haar nieuwe kandidaten- 
lijst voor. Met een sterk team trekken we eropuit 
om Bierbeek welvarender, veiliger en beter te ma-
ken. Onze ploeg telt 21 sterke persoonlijkheden 
die elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen 
achtergrond de kracht van verandering willen 
waarmaken.

Samen willen we gaan voor een warme gemeente 
voor jong en oud waarin het gemeenschaps- 
gevoel, veiligheid en betaalbaar wonen centraal 
staan. Dit met een degelijk en transparanter 
bestuur dat beter communiceert met zijn burgers 
en echt durft innoveren. Ook het behoud van het 
landelijke karakter van onze prachtige gemeente 
en de bescherming van onze natuur staan bovenaan ons programma.

Bierbeek is een mooie gemeente waar kinderen graag naar school en naar de jeugdbeweging gaan, waar een prachtig aanbod aan 
sportverenigingen en cultuur te vinden is, waar graag een pint gedronken wordt in onze lokale cafés en waar we samen feest vieren. 
Ons team wil van Bierbeek een nog prachtigere gemeente maken waarin iedere bewoner zich thuis voelt en er naar iedereen  
geluisterd wordt.

Veiligheid en mobiliteit op kop
Een veilige thuis in een veilige gemeente staat meer dan ooit centraal.

Niet alleen willen we ons veilig voelen in ons eigen huis, maar ook in het verkeer, op weg 
naar school, naar het werk, naar de sportclub of naar een vereniging.

We willen de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN’s) door bewoners in 
samenwerking met de politie en het gemeentebestuur blijven stimuleren en ondersteunen. 
We blijven ook onder andere ijveren voor een goed onderhoud en de heraanleg van  
onze wegen, fiets- en voetpaden, het tegengaan van sluipverkeer en een vlotter openbaar 
vervoer. Hierbij hebben we extra aandacht voor minder mobiele weggebruikers en  
schoolgaande kinderen.

Samen gaan we voor een veilig Bierbeek.

Samen gaan we voor een veilig 
en welvarend Bierbeek.

Theo Francken en lijsttrekker 
Arnaud Recko
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Onze speerpunten

Beter 
·  Betere mobiliteit, met extra aandacht voor het  

sluip- en fietsverkeer.
·  Betere ondersteuning van de lokale ondernemers.
·  Betere dienstverlening met toegankelijkere 

openingsuren.
·   Beter en betaalbaar wonen met respect voor het 

algemeen dorpsgezicht.
·  Betere opvolging en aanpak van openbare werken.

Bestuur
·  Duidelijke en begrijpbare communicatie naar de 

inwoners toe.
·  Een kwaliteitsvolle en bereikbare gemeente voor de 

inwoners.
·  Minder administratie en een versnelling van 

de digitalisering met het oog op privacy en 
informatieveiligheid.

·  Samenwerking over de gemeentegrenzen heen 
door intergemeentelijke samenwerkingen en 
investeringen.

·  Behoud van het landelijke karakter van onze 
gemeente.

Bierbeek
·  De gemeente als regisseur: informatie centraliseren en 

transparant maken.
·  De gemeente als ondersteuner: ondersteuning bieden 

aan onder andere ondernemers, ouderen, mantelzorgers 
en jonge gezinnen.

·  De strijd aangaan tegen armoede en kinderarmoede 
door laagdrempelige initiatieven.

·  Lokale tewerkstelling stimuleren en de vacatures delen.
·  Een warme gemeente behouden door de verdere 

ondersteuning van het verenigingsleven.
·  Investeren in infrastructuur voor sportverenigingen, 

culturele evenementen, bibliotheken, jeugdbewegingen 
en nog zo veel meer.
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Een sterke ploeg voor Bierbeek

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/bierbeek

RECKO
Arnaud
Bierbeek
41
Duurzaamheidscoördinator

1

STERCKX
Marijke
Opvelp
48
Immigratieambtenaar

4

DUPONT
Betty
Korbeek-Lo
55
Manager banksector

2

ANTHONIS
Jean-Marie
Korbeek-Lo
45
Business intelligence 
specialist

12

DOURÉE
Karen
Bierbeek
50
Administratief
medewerker

3

VAN MELKEBEEK
André
Lovenjoel
74
Emeritus 
neuropsychiater

21

1. RECKO Arnaud

2. DUPONT Betty

3. DOURÉE Karen

4. STERCKX Marijke

5. TIESTERS Steven

6. PEYS Veerle

7. VERSTRAETEN Tom

8. TESSEUR Agnes

9. DE GRAEVE Stefaan

10. DEWEERDT Martine

11. ROBEETS Petra

12. ANTHONIS Jean-Marie

13. SCHODTS Kim

14. NEIRINCK Bram

15. BROECKX Paul

16. ROSIER Pascal

17. PEETERS Yves

18. PHLIPS Elisabeth

19. STRAETEMANS Bart

20. HENOT-CARLENS Annette

21. VAN MELKEBEEK André



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“Een slankere provincie, die efficiënt wordt 
beheerd en meer ondersteuning biedt aan de 
gemeenten: daar zet ik me voor in.

Bart Nevens 
Parlementslid
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Bart Nevens 
 Kortenberg

2.  Lucia Dewolfs 
 Tienen

3.  Diederik Dunon 
 Aarschot

4.  Kristof Polfliet 
 Leuven

5.  Hilde Kaspers 
 Diest

6.  Patrick Lippens 
 Lubbeek

7.  Lut Kint 
 Tervuren

8.  Greet Van Camp 
 Keerbergen

9.  Greta Vanermen 
 Landen

10.  Liselore Fuchs 
 Hoegaarden

11.  Daniël Willems 
 Kortenaken

12.  Dirk Vandueren 
 Oud-Heverlee

13.  Tom Werner 
 Tielt-Winge

14.  Allessia Claes 
 Scherpenheuvel-Zichem

15.  Tine Eerlingen 
 Leuven

16.  Theo Francken 
 Lubbeek
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Theo Francken
Staatssecretaris 
Lijstduwer


