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Joris Fonteyn
Lijsttrekker

Voor een landelijke en leefbare gemeente
Voor N-VA Bertem vormen het landelijke karakter van de gemeente en de leefbaarheid  
van de dorpskernen de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.  
De N-VA wil het dorpskarakter van alle deelgemeenten bewaren.

“Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle  
mogen geen voorsteden van Leuven en 
Brussel worden”, zegt lijsttrekker Joris  
Fonteyn. “Wij hebben geen bezwaren 
tegen meergezinswoningen, maar  
willen niet dat de historische dorps- 
kernen van Bertem en Leefdaal vol 
hoogbouw komen te staan.” 

Maximaal drie woonlagen
De evolutie naar dichter en kleiner  
wonen is een reële tendens, maar dit 
moet niet noodzakelijk tot hoogbouw 

leiden. Ook op kleinschalig niveau, 
zoals bijvoorbeeld bij woonerven, is 
wooninbreiding mogelijk. “Een dorps- 
kern kan moeilijk nog haar landelijke 
karakter behouden als rond het dorps- 
plein enkel nog appartementsgebouwen 
staan”, aldus Joris Fonteyn.

N-VA Bertem stelt dan ook voor om 
voor het volledige grondgebied van  
de gemeente beperkingen voor hoog-
bouw in te voeren tot maximaal drie 
woonlagen.

Veilig thuis in een  
welvarend Bertem
Voor N-VA Bertem is naast de bouwkundige toekomst van de 
gemeente ook de culturele uitbouw een belangrijk speerpunt. 
Zo pleiten we ervoor om een kunst- en muziekacademie voor 
jong en oud op te richten, eventueel in samenwerking met  
academies van buurgemeenten. 

N-VA Bertem wil ook het cultureel aanbod in de gemeente  
verbreden met een eigen programmatie (concerten, toneel,  
film, …) in het gemeenschapscentrum Vlieg-In. Om dit te 
realiseren, stelt N-VA Bertem voor om de infrastructuur van 
de Vlieg-In uit te breiden met een podium en uitschuifbare 
tribune.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/bertem 

Veilig thuis in een welvarend Bertem

Veilig
•  Verkeersveiligheid verhogen door het aanleggen van meer en betere 

voet- en fietspaden.
•  Verkeersstromen onder controle krijgen door aangepaste signalisatie 

zoals dynamische verkeersborden ter hoogte van de scholen (tijdelijk 
eenrichtingsverkeer, tijdelijke snelheidsbeperking).

•  Trajectcontrole langs de Nijvelsebaan in Korbeek-Dijle.
•  Snelheidscontroles in de dorpskernen met mobiele flitscamera’s.
•  Een veilige gemeente door meer blauw op straat, bijvoorbeeld aan de 

scholen.
•  Criminaliteit aanpakken en voorkomen door gerichte politieacties.

Verantwoord
•  Een beter bereikbare en efficiëntere administratie: gemeentehuis  

twee avonden per week openen, inzetten op digitalisering.
•  Regelmatig onderhoud van voet- en fietspaden en kerkhoven.
•  Meldpunt voor zwerfvuil.
•  Betere communicatie, bijvoorbeeld bij wegenwerken.
•  Straatverlichting vervangen door energiezuinige ledlampen en slimme 

verlichting.
•  Meer samenwerking met buurgemeenten, bijvoorbeeld voor aankopen.

Vlaams
•  Inburgering en integratie van anderstaligen stimuleren door het organiseren van 

Nederlandse taallessen.
•  Behoud en renovatie van onroerend erfgoed zoals kerken en historische gebouwen.
•  Het klooster in Leefdaal na de bouw van een nieuwe lagere school niet afbreken,  

maar renoveren en ter beschikking stellen voor activiteiten, ontmoetingscentrum, 
sociaal restaurant, kunstateliers, …

•  Aandacht voor de gemeenschapsvorming door het beschermen van lokale  
volkstradities en de viering van de Vlaamse feestdag.

•  Lokale troeven uitspelen door nieuwe wandel- en fietsroutes uit te werken.

Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar N-VA Bertem werk van maakt. Zodat u zich thuis voelt 
in een welvarend Bertem.
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Een sterke ploeg voor Bertem

Hoe stemt u het 
best?
Door het bolletje bij alle  
N-VA-kandidaten te kleuren.  

Zo helpt u iedereen van onze 
lijst vooruit.

1. FONTEYN Joris

2. BAUDEMPREZ Karin

3. CROONENBERGHS Ludo

4. VANDUEREN Machteld

5. GYNS Jurgen

6. NAESSENS Mia

7. DE VEIRMAN Dirk

8. DE LOBEL Soetkin

9. DE VLIEGER Marc

10. GEUTH Sofie

11. VERMAELEN Leon

12. VAN BUEKENHOUT Annelore

13. WOUTERS Simon

14. JANSSENS Ria

15. MOMMAERTS Fernand

16. DORMAELS Linda

17. DE VOS Veerle

18. WAUTERS Anita

19. VAN ELSEN Roland

20. TOLLET Magda

21. PERSYN Peter

FONTEYN Joris
Bertem
44
Advocaat

1

BAUDEMPREZ Karin
Leefdaal
46
Ingenieur

2

CROONENBERGHS Ludo
Leefdaal
76
Gepensioneerd psycholoog

3

VANDUEREN Machteld
Bertem
29
Kantoorhouder

4

GYNS Jurgen
Leefdaal
21
Buschauffeur

5

PERSYN Peter
Leefdaal
55
Arts

21



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


