
Graag nodigen wij ook u uit om onze doelstelling te realiseren, om die TRAP samen met ons te bou-
wen en op te gaan. Heeft u politieke ambities, waardevolle ideeën of simpelweg ontzettend veel zin 
om ons bestuursteam te versterken? Contacteer ons dan via:
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De leden van N-VA Bierbeek verkozen eind februari Stef 
Abts tot hun nieuwe afdelingsvoorzitter. 

Stef (42 jaar - Opvelp) is leraar klassieke talen en startte zijn 
politieke loopbaan begin 2015 als gecoöpteerd lid van het 
lokale N-VA-afdelingsbestuur, waar hij meteen de functie 
van penningmeester op zich nam.

Herman Van Autgaerden werd herverkozen als ondervoor-
zitter. Werden ook verkozen in het afdelingsbestuur: Agnes 
Tesseur, Jonas Potemans, Thomas Van Autgaerden en 
Pascal Rosier. 

Samen met de vijf gemeente- en twee OCMW-raadsleden 
vormt deze 13-koppige ploeg de volgende drie jaar het  
N-VA-afdelingsbestuur van Bierbeek.

Stef Abts schetst de politieke doelstelling van N-VA Bier-
beek als volgt: “We mogen nooit uit het oog verliezen wat 
het doel is van politiek. Dat is niet de macht zelf, maar de wil 
om het leven van zo veel mogelijk burgers zo aangenaam mogelijk 
te maken.  De mens streeft nu eenmaal naar geluk. Ook N-VA 
Bierbeek wil dat mee helpen realiseren, voor elke Bierbeke-
naar. Maar, er gaat geen lift naar succes, geluk of het goede 
leven. We zullen bijgevolg zelf de TRAP op moeten.

Een TRAP met vier specifieke treden die de komende jaren 
de rode draad zullen vormen van hoe de N-VA mee wil 
werken aan een beter Bierbeek:

  Team (de basis): een enthousiast team waarbinnen 
iedereen spontaan verantwoordelijkheid opneemt en de 
neuzen in dezelfde richting staan.

  Respect (de saus die al de rest bindt): voor mekaars 
inbreng, voor andere meningen en genomen beslissingen 
zowel binnen de eigen partij als daarbuiten.

  Ambitie (het kloppend hart): bij het uitschrijven van een 
creatief, realistisch en burgergericht verkiezingsprogram-
ma, in het bieden van kansen aan zinvolle veranderingen, 
in de zoektocht naar partij-overstijgende samenwerking.

  Progressie (de ultieme doelstelling): in het brengen van 
constructieve politieke meerwaarde, in het realiseren van 
consensus en win-winsituaties, in het brengen van een 
positieve kijk op het leven, in het realiseren van (sociale) 
vooruitgang, … kortom, in het bevorderen van het geluk, 
het succes en het goede leven van elke Bierbekenaar.

Nieuw N-VA-bestuur  
bouwt TRAP

BIERBEEK

www.n-va.be/bierbeek
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 Facebook-pagina (www.facebook.com/nvabierbeek)
 website (http://bierbeek.n-va.be)
 Mail onze voorzitter Stef Abts, via stef.abts@n-va.be  Stef Abts, voorzitter N-VA Bierbeek

 Nieuw afdelingsbestuur N-VA Bierbeek: Staand v.l.n.r.: Pascal 
Rosiers (penningmeester), Thomas Van Autgaerden, Karen 
Dourée, Jean-Marie Anthonis (secretaris), Stef Abts (voorzitter), 
Arnaud Recko, André Van Melkebeek.Zittend v.l.n.r.: Jonas 
Potemans, Ward Abts, Jessie Tesseur, Herman Van Autgaerden
(ondervoorzitter), Marijke Sterckx.



Enkele weken geleden is het nieuwe gemeentehuis langsheen de 
Speelpleinstraat in gebruik genomen. Je kunt er nu terecht voor alle 
gemeentelijke diensten: OCMW, politie, administratie en overheid. Het 
gebouw is 2 350 m2 groot, inclusief fietsenberging en garage. 

Het kostenplaatje is ondertussen aardig opgelopen, zoals voorspeld. In 
juni 2009 stemde de gemeenteraad principieel in met de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis voor 2 025 000 euro. In 2012 zijn de bouwwerken 
voor een totaalbedrag van 4 245 000 euro gegund aan de bouwfirma. 
Het zijn er voorlopig 5 504 000 euro geworden. Samen met inrichting 
en buitenaanleg wordt het project afgerond op 6 miljoen euro, erelonen 
en BTW niet inbegrepen. Het totale kostenplaatje zal dicht bij 7,5 
miljoen euro landen. Hopelijk wordt de dienstverlening aan de burger 
ook verviervoudigd!

In het weekend van 14 februari deelden onze bestuursleden naar jaarlijkse gewoonte 
valentijnchocolaatjes uit aan de inwoners van Bierbeek. Dit jaar verdwenen de 
chocoladen hartjes hoofdzakelijk in de brievenbus van nieuwe inwoners. Met deze 
attentie laten we hen graag weten dat N-VA Bierbeek een hart heeft voor hen en hun 
nieuwe gemeente.

N-VA Bierbeek wil debat over gemeentefusies
Wordt Bierbeek ingelijfd bij Leuven?  
Of nemen we ons lot in eigen handen?

N-VA heeft een hart voor Bierbeek

bierbeek@n-va.be www.n-va.be/bierbeek

De CD&V-burgemeesters van 
Meeuwen-Gruitrode en Opglab-
beek maakten onlangs bekend 
dat ze het Vlaamse aanbod voor 
een vrijwillige fusie van hun 
gemeenten willen onderzoeken. 
In Bierbeek wil de N-VA het ini-
tiatief nemen.

Zowat driekwart van de gemeen-
ten in Vlaanderen telt minder dan 
10 000 inwoners, waaronder ook 
Bierbeek. Men kan dus terecht vra-
gen stellen over de bestuurskracht 
van onze gemeenten en nadenken 
over een versterkte samenwer-

king tussen of samenvoeging van 
gemeenten.  

Nu al sluiten meer en meer 
gemeenten samenwerkingsover-
eenkomsten, maar die zijn niet 
altijd even transparant, laat staan 
democratisch ingesteld. Daarenbo-
ven zijn er de alsmaar aanslepende 
financiële crisis en de dwingende 
noodzaak om de overheidsfinan-
ciën op alle niveaus te saneren 
en onder controle te houden. In 
Vlaanderen moeten overigens 
twee politieke niveaus ruim-
schoots volstaan: de overkoepe-

lende Vlaamse overheid enerzijds 
en sterke, efficiënt georganiseerde 
gemeentebesturen anderzijds. Het 
provinciale bestuursniveau moet 
op korte termijn verdwijnen.

N-VA Bierbeek doet oproep
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
N-VA Bierbeek deed gemeente-
raadslid André Van Melkebeek 
een oproep om ook in onze regio 
het debat van de vrijwillige fusies 
van gemeenten aan te gaan, nu er 
overal te lande concrete fusieplan-
nen tot ontwikkeling komen.

Bierbeek bij Groot-Leuven?  
Nee, dank u
In onze eigen regio wordt de druk 
van centrumstad Leuven op haar 
omliggende gemeenten alsmaar groter 
en wordt er openlijk aangestuurd op de 
gedeeltelijke of volledige inlijving van 
haar buurgemeenten. 

Voor N-VA Bierbeek is het echter 
duidelijk: een fusie met Leuven zou 
geen goede zaak zijn voor het behoud 
van het landelijke en groene karakter 
van de randgemeenten. Wij pleiten 
daarom om ons lot in eigen handen te nemen: een vrijwillige fusie 
van Bierbeek met minstens Oud-Heverlee, Boutersem en Lubbeek. 
Een dergelijke samensmelting kan resulteren in één middelgrote, 
landelijke gemeente tussen Leuven en Tienen, met ongeveer 43 000 
inwoners en een oppervlakte van 148 km²

Overleg, voorbereiding, inspraak en informatie
Uiteraard is er nog een hele weg af te leggen vooraleer een 
vrijwillige fusie gerealiseerd kan worden. Na een verkennende 
‘snuffelronde’ tussen de betrokken gemeentebesturen, zal al snel 
duidelijk worden of er een politiek draagvlak bestaat om hier op 
een ernstige manier over na te denken. In elk geval moeten de 
betrokken gemeenteraden uiterlijk tegen het einde van 2017 een 
principiële beslissing nemen. 

Naast politiek overleg is het voor de N-VA even belangrijk dat de 
inwoners geïnformeerd worden én dat ze inspraak kunnen hebben. 
De komende maanden zal N-VA Bierbeek hiervoor de eerste 
initiatieven nemen. 

20 miljoen euro  
schuldkwijtschelding
De Vlaamse overheid stimuleert de 
vrijwillige fusie van gemeenten.  
De voordelen zijn legio: de gemeente 
wordt efficiënter, kan een betere 
dienstverlening bieden aan inwoners 
en bedrijven en kan een sterkere rol 
spelen in de regio. Bovendien neemt 
de Vlaamse overheid per inwoner 
500 euro lokale schuld van de nieuwe 
fusiegemeente over. Dit geeft de nieuwe 
fusiegemeente onmiddellijk financiële 
ademruimte die enkel ten goede komt 
van haar inwoners.

In het voorbeeld van een vrijwillige 
fusie van de gemeenten Bierbeek, 
Boutersem, Lubbeek en Oud-Heverlee 
betekent dit een schuldkwijtschelding 
van 20 miljoen euro (een halvering van 
de actuele schuld).

Wat denkt u van dit voorstel?
De eerste reacties op het voorstel waren 
zowel instemmend en bemoedigend als 
afwachtend. N-VA Bierbeek is benieuwd 
naar de mening van alle Bierbekenaren. 
Contacteer ons via onze Facebook-
pagina, onze website, of stuur een 
bericht aan onze voorzitter Stef Abts, 
via stef.abts@n-va.be.

Een nieuw gemeentehuis is er al!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


