
                 

Karen Douree (45) is als oudste van een gezin van 3 
kinderen opgegroeid in Lovenjoel . Zij heeft deze gemeente 
zien evolueren van een klein plattelandsdorpje naar een 
bloeiende en groeiende jonge gemeente van nu.

Ze heeft jarenlang turnles gevolgd Èn gegeven bij Blits 78. 
Ze is gehuwd met Jo en mama van Ellen (17), Marie & Lisa 
(14) en werkt deeltijds als administratief medewerker in een 
woon- en zorgcentrum in het Leuvense.

Mijn politieke interesse is mij met de paplepel ingegoten. 
Moeder zit al jaar en dag  in het bestuur van de Volksunie , 
later  van de N-VA ; zij was ook enkele jaren VU-
gemeenteraadslid in Bierbeek. 

         Duurzame en veilige gemeente
Het streven naar een duurzame gemeente waar het 
aangenaam wonen is, moet een aandachtspunt blijven. Dit 
zal een geÔntegreerde aanpak vergen waarbij milieu, 
welzijn, werk, wonen, mobiliteit en ontspanning op elkaar 
afgestemd kunnen worden.
Een gemeente moet blijvend aandacht besteden aan de 
leefbaarheid van elke buurt en straat. Denk maar aan 
sluipverkeer, geluidsoverlast en dergelijke meer. Ook moet 
er voldoende toegezien worden op het regelmatig onderhoud 
van de bestaande fietspaden Èn het aanleggen van veilige, 
nieuwe fietspaden. Het gebruik van het openbaar vervoer en 
de fiets moet worden aangemoedigd door de gemeente.

         Ouderenzorg en seniorenbeleid
Beroepsmatig gaat mijn interesse uiteraard uit naar 
ouderenzorg en seniorenbeleid in onze gemeente. Senioren 
moeten de kans krijgen zo lang als kan thuis te blijven 
wonen door aangepaste en kwalitatieve dienstverlening aan 
te bieden vanuit de gemeente. Sociaal isolement beperken 
door o.a. het optimaliseren van de toegankelijkheid van de 
dienstverlening voor senioren en verdere uitbouw van 
thuisondersteunende diensten blijft nodig.
Ik kijk alvast uit naar het nieuwe woon- en zorgcentrum dat 
in onze gemeente stilaan vorm krijgt en hoop dat onze eigen 
inwoners hier terecht kunnen, zodat ze toch kunnen blijven 
wonen en leven in hun eigen gemeente.

Stefaan De Graeve is opgegroeid op een boogscheut van 
Bierbeek, nl. de Philipslaan in Leuven.  Een jaar geleden is 
hij naar Bierbeek verhuisd. Met zijn 28 jaar is hij de 
benjamin van de lijst.  Doch hij is al enkele jaren actief 
binnen N-VA en jong N-VA in Leuven.  Professioneel 
gezien is hij  treinbestuurder, waardoor je hem op de 
vreemdste uren kan tegenkomen.   
Thuis werd er niet aan politiek gedaan. Ik was als 
jongvolwassene dan ook zoekende. Een vriend van mij was 
actief bij N-VA.  Hij nodigde mij uit om naar enkele 
begeesterende sprekers te gaan luisteren.  Uit overtuiging 
heb ik mij dan ook bij de N-VA aangesloten.

             Geen onbezonnen uitgaven
Aangezien ik het grootste deel van mijn leven in en rond 
Leuven heb doorgebracht, kan ik dan ook de vergelijking 
maken met hoe het leven in een kleinschaligere gemeente is. 
Het bevalt me zeer. Doch dienen we waakzaam te zijn dat 
Bierbeek zich door Leuven niet laat leiden.  Slordig gewin 
op korte termijn, doet later langer pijn. Doordachte groei en 
te verantwoorden investeringen, dat is wat telt.

Omdat je als jong gezin geen onbezonnen uitgaven kan 
doen, verwacht ik van een openbaar bestuur hetzelfde. We 
betalen al voor alle mogelijke overheden belastingen. Op 
alles wat we kopen betalen we taksen en BTW. Als we na al 
dat werken onze hemel verdiend hebben, dienen we 
nogmaals successierechten te betalen. Een stijging van de 
gemeentebelasting zou dan ook niet zonder stevige 
verantwoording kunnen.

           De groene troef van Bierbeek
Bierbeek is een groene gemeente en dient dat te blijven. 
Daardoor zou er een nauwe samenwerking met de lokale 
natuurverenigingen tot stand moeten komen. De natuur is 
immers belangrijk in ons leven.  Dat wilt ook zeggen dat we 
aandacht moeten hebben voor de landbouw. Zij zijn het die 
ons voorzien van voedsel. We kunnen lokaal de landbouw 
bijstaan door het organiseren van seizoensboerenmarkten, 
alsook het voorzien van een toeristische ontsluiting voor de 
landbouwbedrijven.  Het samenwerken met landbouwers 
voor onderhoud en winterwerken op het openbaar domein 
kan ook een steun zijn.
                                                                        

Karen Douree Stefaan De Graeve

Mensen van bij ons


