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N-VA Bertem wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Het verschil maken

Beste inwoners van Bertem, Leefdaal 
en Korbeek-Dijle,

In aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober heeft Joris Fonteyn 
het voorzitterschap van onze afdeling 
tijdelijk overgenomen van Henk Struelens, 
die zich vanaf 2012 heeft ingezet om 
N-VA Bertem op de kaart te zetten.

De N-VA staat ook in Bertem voor veran-
dering. Gemeenteraadsleden Joris, Karin, 
Ludo en Marc gaan voor doorgedreven 
dossierkennis en constructief oppositie- 
werk. Niet alles wat de meerderheid 
voorstelt, zomaar afkeuren omdat de 
N-VA nu eenmaal in de oppositie zit, 
maar evenmin alle voorstellen zomaar 
goedkeuren. Zo heeft de N-VA zich 
verzet tegen de plannen om de ruimte-
lijke ordening te herorganiseren, waarbij 
vooral de dorpskern van Leefdaal aan 
zijn lot wordt overgelaten. Een landelijke 
gemeente blijven, houdt voor de N-VA 
ook in dat het dorpskarakter behouden 
blijft. Onze mooie gemeente heeft meer 
dan ooit nood aan visie en een doordacht 
meerjarenplan.

Net zoals Theo Francken op nationaal 
niveau, is de N-VA ook in Bertem nodig 
om het verschil te maken. Theo staat 
voor datgene wat de N-VA is: verantwoor-
delijkheid nemen en moeilijke keuzes 
durven maken. Steeds rechttoe rechtaan.

Wil je mee gaan voor een veilige thuis 
in een welvarend Bertem? Wil je mee 
het verschil maken en niet aan de zijlijn 
blijven staan? Laat het ons weten via 
bertem@n-va.be en stem in ieder geval 
op 14 oktober voor de N-VA.

Veilig thuis in een welvarend Bertem
Joris Fonteyn trekt N-VA-lijst
Fractievoorzitter Joris Fonteyn 
trekt in oktober de N-VA-lijst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
“We hebben een sterk team. Met de 
huidige gemeenteraadsleden Karin 
Baudemprez, Ludo Croonenberghs 
en mezelf hebben we de nodige 
ervaring in huis. Aangevuld  
met nieuwkomers Machteld  
Vandueren en Jurgen Gyns vormen 
we een sterke top vijf. Gesteund 
door Vlaams Parlementslid Peter 
Persyn als lijstduwer, hebben we de  
ambitie om nog verder te groeien 
en bestuursverantwoordelijkheid 
op te nemen”, zegt Joris Fonteyn.

In 2012 nam N-VA Bertem voor het 
eerst zelfstandig deel aan de verkie-
zingen. Vanuit het niets behaalde de 
N-VA vier gemeenteraadsleden en twee 
OCMW-raadsleden. N-VA Bertem is 
in die tijd uitgegroeid tot een stevig en 
enthousiast team. 

Jong en oud
“En het is met dat team dat de N-VA naar 
de kiezer trekt: Karin Baudemprez op twee, 
Ludo Croonenberghs als ouderdomsdeken 
van de Volksunie op drie. Op vier staat 
Machteld Vandueren, een jonge onder- 
nemende kantoormanager, en op vijf komt 
Jurgen Gyns, met zijn 21 jaar meteen de 
jongste van de ploeg. Ook voor de verdere 
invulling van de lijst kunnen we rekenen 
op een sterke en enthousiaste ploeg van 
jong en oud.”

Veilige thuis
Een verantwoord beleid met een visie 

op de toekomst, daar wil de N-VA voor 
staan. Bertem moet een veilige thuis 
bieden aan al zijn inwoners. Dat slaat 
niet enkel op verkeersveiligheid of het 
terugdringen van criminaliteit, maar ook 
op een gezonde en veilige leefomgeving, 
voor iedereen. De N-VA blijft zich ook  
inzetten voor de open ruimte en het 
groen in de gemeente.

Lijsttrekker Joris Fonteyn: “Wij gaan 
resoluut voor een veilige thuis in een 
welvarend Bertem. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat we met dit team, aangevuld 
en ondersteund door een dynamische 
groep van mandatarissen, bestuursleden 
en vele sympathisanten, de juiste keuze 
zijn voor Bertem.”

Lijsttrekker Joris Fonteyn en 
Theo Francken
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Nijvelsebaan  
aangepast onder  
impuls van de N-VA
In een vorige editie stelde N-VA Bertem tien  
punten voor om de problematiek van de Nijvelse-
baan voorlopig aan te pakken en de straat veiliger 
te maken, in afwachting van een definitieve  
heraanleg. Ook nam de ondervoorzitter van N-VA 
Bertem, Dirk De Veirman uit Korbeek-Dijle, na 
verschillende ongevallen op de Nijvelsebaan het 
initiatief voor een petitie. Die werd overhandigd 
aan het kabinet van Vlaams minister van  
Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA Bertem in januari 
2017 kondigde minister Weyts al aan wel oren te hebben naar 
enkele van de voorgestelde aanpassingen. De molen van de 
administratie maalt langzaam, maar intussen werden onder 
impuls van N-VA Bertem toch al enkele punten verwezenlijkt.
  Zo stond er op de Nijvelsebaan, komende vanuit Leuven, 

een verkeersbord dat de snelheid beperkte tot 70 km/uur, 
hoewel even verderop de bebouwde kom begon. Dit ver-
keersbord is nu verwijderd, waardoor er geen verwarring 
meer mogelijk is over de maximumsnelheid.

  Ook werden er op het traject van de Nijvelsebaan in de 
bebouwde kom bijkomende verkeersborden geplaatst die de 
maximumsnelheid van 50 km/uur in herinnering brengen. 
De maximumsnelheid van 50 km/uur werd ook op verschil-
lende plaatsen op het wegdek geschilderd.

  Enkele gevaarlijke bochten in de Nijvelsebaan zijn  
rechtgetrokken.

Voorts zal het gemeentebestuur in samenwerking met de 
Vlaamse overheid hier en daar stukken voetpaden laten 
aanleggen, zodat er over het volledige traject minstens aan één 
zijde van de Nijvelsebaan een voetpad zal liggen. Voor Dirk 
De Veirman blijft dit onvoldoende: “Het is al een begin, maar 
zelfs met bijkomende voetpaden blijft de weginfrastructuur 
onvoldoende, vooral ter hoogte van de bushaltes. Ook moeten 
er op de plaatsen waar het voetpad eindigt en aan de overzijde 
voortgaat, telkens oversteekplaatsen voor voetgangers met 
zebrapad en verlichting ingericht worden.”

In het centrum van Korbeek-Dijle staan er ook nog initiatieven 
op stapel, zoals asfalteringswerken in de Korbeekse Kerkstraat 
en de Stationsstraat en een proefproject voor toeritdosering. 

Meer snelheidscontroles nodig
Dirk De Veirman: “De snelheid op de Nijvelsebaan blijft  
problematisch. In 2018 vond er nog maar één keer een snel-
heidscontrole plaats op de Nijvelsebaan, waarbij een vierde  
van de gecontroleerde voertuigen te snel reed. Dat is een  
bedroevend resultaat. Om de maximumsnelheid te doen  
naleven, moeten er veel meer flitscontroles worden gehouden.”

N-VA vraagt aandacht voor gemeentelijk erfgoed
In de Voervallei staat ter hoogte van de grens van Leefdaal met Vossem de kapel van Puttebos. 
Na verwoestingen door het Franse leger en een pestepidemie werd in 1636 een eenvoudige 
stenen kapel opgetrokken. De huidige kapel is in 1727 gebouwd en is sinds 1974 geklasseerd 
als een beschermd monument. In 2017 schonken de eigenaars de kapel aan de gemeente, die 
sindsdien verantwoordelijk is voor het behoud en onderhoud ervan. Hoewel het gemeente- 
bestuur al een jaar geleden vaststelde dat de trappen naar de kapel in zeer slechte staat zijn en 
er een raam kapot is, werd er weinig ondernomen en is de toestand vandaag nog verslechterd. 

“Het is onvergeeflijk dat het bestuur zo weinig aandacht besteedt aan het onroerend erfgoed”,  
stelt gemeenteraadslid Ludo Croonenbeghs. “We vragen de gemeente om de trap, voorgevel  
en toegangsdeur van de kapel dringend te restaureren. Eigenlijk moet de gemeente een erfgoed- 
restauratieplan opstellen, waarin alle restauratie- en onderhoudswerken van het onroerend  
erfgoed in de gemeente opgenomen worden.”

N-VA Bertem vraagt blijvende aandacht voor het behoud en de  
renovatie van onroerend erfgoed.

Ludo Croonenberghs, gemeenteraadslid

De maximumsnelheid van 50 km/uur werd op verschillende  
plaatsen op het wegdek geschilderd en borden brengen de  
maximumsnelheid in herinnering.

De trappen en ramen van de 
kapel van Puttebos zijn in zeer 
slechte staat.
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N-VA wil landelijk karakter  
van Bertem behouden
Het gemeentebestuur (Gemeentebelangen, 
Open Vld en CD&V) keurde een nieuw 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed 
met betrekking tot de bouw van ‘meer-
gezinswoningen’. In de praktijk zijn dit 
meestal appartementsgebouwen.

Volgens dit plan zijn meergezinswoningen 
niet meer toegelaten in de woongebieden, 
behalve in bepaalde zones van Bertem 
en Leefdaal, waar wel nog hoogbouw 
mogelijk zou zijn:
  in Bertem langs de Tervuursesteen-

weg, in de wijk Alsemberg en in een 
gebied tussen de Dorpstraat en de 

Egenhovenstraat;
  in Leefdaal langs de Tervuursesteen-

weg, in de sociale woonwijk en in 
het kerngebied van Leefdaal langs de 
Dorpstraat.

Joris Fonteyn, fractievoorzitter N-VA 
Bertem: “Dit beleid betekent de dood-
steek voor het landelijke karakter van 
onze dorpen. Daarom wil de N-VA 
een algemeen verbod invoeren op het 
bouwen van appartementsblokken in de 
ganse gemeente. Alle nieuwbouw in de 
gemeente mag maximaal drie woonlagen 
hebben. Op die manier blijft de bouw van 

meergezinswoningen trouwens perfect 
mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 
woonerven.”

Joris Fonteyn, 
fractievoorzitter en 
lijsttrekker

Amateurisme troef op 
het Bies
De werken aan het Bies zijn al enige tijd bezig, maar 
verlopen niet zoals verwacht. De eerste plannen  
dateren al van even geleden, en het was dan ook de 
hoogste tijd om het Bies aan te pakken. De inwoners  
herinneren zich de overstromingen nog goed, waarbij 
het Bies veranderde in een wildwaterstroom.

Bij het opstellen van de plannen opteerde het bestuur ervoor om 
de vloedgracht, die onder het voetpad door een betonnen koker 
stroomt, te behouden en niet te vernieuwen. De koker volledig  
vernieuwen zou de investering immers met 700 000 euro verhogen. 
De vloedgracht werd onderzocht en in goede staat bevonden.

Gemiste kans
Deze beslissing is volgens gemeenteraadslid Karin Baudemprez 
uit Leefdaal een gemiste kans op twee vlakken: “Ten eerste was 
de bovenkant van de vloedgracht, die het voetpad vormt, niet in 
perfecte staat en stond het in de sterren geschreven dat er proble-
men zouden ontstaan. Ten tweede opteerde het bestuur ervoor 
om enkel de straat zelf te vernieuwen, in plaats van ook alle 
leidingen naar de woningen ondergronds aan te brengen zoals bij 
de heraanleg van de Dorpstraat gebeurde.”

Oplapwerk na instorting vloedgracht
Tijdens de uitvoering van de werken is de vloedgracht gedeeltelijk 
ingestort. Ook bij de tweede fase van de werken, ter hoogte van de 
bocht met de Bankblokstraat, is een gedeelte ingestort. Alleen al de 
herstelling van de eerste instorting betekent voor de gemeente een 
meeruitgave van 200 000 euro. Bovendien betekent de herstelling dat 

er oplapwerk wordt uitgevoerd, terwijl de inwoners toch aanspraak 
kunnen maken op een correct aangelegde nieuwe straat.

Karin Baudemprez: “Bij een investering van deze omvang is 
het belangrijk de werken grondig uit te voeren en was het beter 
geweest de vloedgracht volledig te vernieuwen.”

Karin Baudemprez, gemeenteraadslid

N-VA Bertem pleit voor een verbod op 
appartementsblokken met meer dan drie 
woonlagen.



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


