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Beste lezer
Mens sana in corpore sano: een
gezonde geest in een gezond
lichaam. Het is de slagzin van
mijn favoriete voetbalploeg. RSCA
ofwel ‘Den Anderlecht’ beleeft zo
ongeveer zijn slechtste jaar ooit.
Maar volhouden in moeilijke tijden
is waar sport voor staat. N-VA
Bierbeek vraagt in dit huis-aanhuisblad wat meer aandacht voor
sport, want sporten is gezond. Ook
minder bekende sporten verdienen
ondersteuning.

VLAAMMMSE KOST
bij N-VA Bierbeek

En omdat lachen ook gezond is,
vindt u op pagina 2 een knipoog
naar de ANPR-saga. Het gemeentebestuur ging daarin helaas
overhaast te werk. Dat heeft de
gemeente heel wat tijd, geld en
moeite gekost.
Vervolgens hebben we ook een
woordje voor de jeugd met
informatie over de nieuwe Chirolokalen. We kijken ook even naar
wat De Lijn van plan is met haar
buslijnen in onze gemeente.
Veel leesplezier.
Frederik Verhoeven
Voorzitter N-VA Bierbeek

Zondag 24 november
11.30 tot 14.30 uur
Soep
Stoemp met worst of veggieburger
Chocomousse
Feestzaal Buurthuis
Pastoriestraat 1
3360 Korbeek-Lo

Volwassenen: 15 euro
Ledenprijs: 12 euro
Kinderportie: 8 euro

Op voorhand inschrijven is niet nodig. Iedereen welkom!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Wordt u de dag
zelf lid? Dan krijgt
u het menu voor de
ledenprijs!
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Twee maten en twee gewichten
Enkele weken geleden verliet de voltallige oppositie het Vlaams Parlement bij de voorstelling van de plannen van Jambon I omdat ze
een weekend moest wachten op de bijbehorende begrotingscijfers. Sterke Jan wilde eerst over de inhoud debatteren en dat pikte de
oppositie niet.
In Bierbeek las de meerderheid tijdens de eerste gemeenteraad haar beleidsverklaring voor. Op de bijbehorende budgetten moeten
we tot op de dag van vandaag nog altijd wachten. In onze buurgemeenten kennen ze de cijfers al meerdere weken. Bij ons is het
wachten tot de financieel directeur terug is uit bevallingsverlof. De voorspelbare afwezigheid van één persoon maakt dat de meerjarenbegroting een flinke vertraging oploopt. Is Bierbeek te klein om zich meer dan één financiële specialist te kunnen veroorloven?
Hoog tijd om alternatieven te bekijken en misschien wel een fusie met een buurgemeente te overwegen opdat er meer ademruimte en
efficiëntie komt in het personeelsbeleid van Bierbeek.

Nieuw aanbod De Lijn is slecht nieuws voor Bierbeek
De Lijn hertekent het openbaar busvervoer in de regio Leuven. Zoals het er nu voorstaat, zal dit drastische gevolgen hebben
voor het aanbod in Bierbeek.
• Lijn 6 wordt een functionele lijn, er zal enkel een schoolbus rijden.
• Lijn 7 wordt beperkt tot Sint-Kamillus.
• Lijn 8 wordt beperkt tot de Bremt.
• Lijn 9 wordt afgeschaft.
Dat betekent dat Opvelp stiefmoederlijk behandeld blijft en dat Lovenjoel en
Korbeek-Lo hun verbinding met Bierbeek-Centrum kwijt zijn. N-VA Bierbeek
dringt er bij het gemeentebestuur op aan om dit niet te laten gebeuren.

De ANPR-saga in beeld …

bierbeek@n-va.be
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Gezond in Bierbeek
Onlangs lazen we in de krant dat de levensverwachting in Bierbeek bij de hoogste in Vlaanderen is. Bierbeek
is dan ook een gezonde gemeente. Bij een goede gezondheid horen gezonde activiteiten zoals sport en
ontspanning. In onze gemeente zijn er veel sportfaciliteiten, maar het kan altijd beter en diverser.
N-VA Bierbeek vraagt de meerderheid daarom om het sportbeleid te herbekijken en de platgetreden paden
te verlaten.
We hebben de sportzaal van de Borre, maar die wordt nu al maximaal gebruikt. En
sportclubs moeten de Borre delen met andere clubs. Daarnaast zijn er nog een tennisclub
op privé-initiatief en niet minder dan drie voetbalclubs met elk een eigen infrastructuur.
KHO Bierbeek is een sterke ploeg die knappe resultaten neerzet. Ze verdient dan ook de
nodige ondersteuning. Maar terwijl de voetbalploeg van de gemeente heel wat voordelen
krijgt zoals renteloze leningen van bijna een miljoen euro, vallen veel andere sportverenigingen en sporten uit de boot.

Aandacht voor álle sporten

Zo blijkt uit een recente studie van Tennis Vlaanderen dat Bierbeek een potentieel heeft
van duizend leden. Dat is zeer veel vergeleken met de voetbalverenigingen, die slechts de
helft halen. De bijdrage van de gemeente is daar niet evenredig mee. Naast tennis zijn er
nog veel andere sporten die om aandacht, centen en infrastructuur vragen omdat ze uit
hun voegen barsten. Zo is de trampolinehal dringend aan vernieuwing toe. N-VA Bierbeek
vraagt daarom dat het gemeentebestuur het sportbeleid herbekijkt, zodat alle sporten de
ondersteuning krijgen die ze verdienen.

 iet enkel voetbal verdient
N
ondersteuning. Ook minder bekende
sporten moeten de nodige aandacht
krijgen, vindt N-VA Bierbeek.

Fusie Leuvense scholen:
N-VA wil geen eenheidsworst

Vzw Jeugdlokalen
Korbeek-Lo gaat
van start
Afgelopen zomer werd de vzw Jeugdlokalen
Korbeek-Lo boven de doopvont gehouden.
De nieuwe vzw heeft als doel het verwerven,
bouwen, verbouwen, verhuren, onderhouden
en beheren van accommodatie voor jeugdverenigingen. En dat is nodig, want Chiro
Hiperlie en KO’MA zijn aan een nieuwe
huisvesting toe. De bestaande lokalen barsten
uit hun voegen en kunnen de groei van de
jeugdbewegingen niet opvangen.

Vanaf 1 september 2021 zullen het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege
samenwerken als één school. De scholen waar ook veel
Bierbeekse jeugd les volgt, zullen samen een brede eerste
graad creëren: Perron 3000. N-VA Leuven en N-VA Bierbeek
zijn kritisch.
“Wij geloven dat iedere school zijn
eigen, volwaardige identiteit heeft”,
zegt Leuvens fractievoorzitter en
Vlaams Parlementslid Lorin Parys.
“Een scholenfusie vormt daarvoor
een bedreiging.”

Talent ontplooien

Ook is het belangrijk om een getrapte
studiekeuze te bewaren om de
talenten van onze kinderen zo goed
en zo snel mogelijk uit te spelen.
Eenheidsworst wijzen we de deur.
“Daarom steunen wij ook de ouders
en leerlingen die hun stem laten

horen en moedigen hen aan om
dit te blijven doen”, zegt Leuvens
gemeenteraadslid en Kamerlid
Katrien Houtmeyers.

De gemeente ondersteunt dit initiatief,
maar alle inbreng is van harte welkom.
Meer informatie vindt u op
www.jeugdlokalenkorbeeklo.be
www.n-va.be/bierbeek

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

