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LEUVEN

Els, hoe lang zit je eigenlijk 
al in de (Leuvense) politiek?

Eigenlijk zou je kunnen stel-
len van bij mijn geboorte. 
Mijn vader, Jef, was voorzit-
ter van de toenmalige arro 
CVP en OCMW-voorzitter. 
Ik kreeg de sociale bewogen-
heid en de lokale politiek dus 
met de paplepel mee. Maar 
echt politiek actief werd ik 
in 1996 toen ik voorzitter 
werd van Vrouw & Maat-
schappij in arro Leuven. In 
1999 stond ik voor het eerst 
op de lijst, intussen heb ik 
al vijf campagnes achter de 
rug. 

Hoe heb je het nieuws verno-
men? 

Uiteraard wist ik dat ik in de 
senaat onderhand eerste op-
volger was. Ook hier in Leu-
ven waren goede afspraken 
gemaakt in 2006. Maar uit-
eindelijk is de politiek zo on-
voorspelbaar dat het weinig 
zin heeft te hopen op man-
daten. Het overkomt je en 
dan moet je verantwoorde-
lijkheid nemen. Toen de re-
geringssamenstelling stilaan 
bekend werd die bewuste 
donderdag, kreeg ik een tele-
foontje van Etienne Schoup-
pe. En eerlijk gezegd: ik was 
toch wel wat overdonderd. 

Je werkt er jarenlang voor 
maar als het moment daar is 
maakt dat toch indruk.

Is het moeilijk om iemand 
als Carl op te volgen?

Carl staat gekend om zijn 
dossierkennis. Lokaal is hij 
sterk verankerd. Nationaal 
kent iedereen hem als dé dos-
sierspecialist die in de vorige 
regering menig. minister het 
vuur aan de schenen heeft 
gelegd. Dus ja: in de voetspo-
ren treden van iemand met 
zijn staat van dienst is niet 
makkelijk. Maar ik zal dank-
baar gebruik maken van wat 
hij heeft gerealiseerd en toch 

proberen enkele eigen accen-
ten te leggen.

Je bent nu ook senator. Helpt 
die functie om in Brussel ex-
tra aandacht te vragen voor 
Leuven ?

Zeker en dat ben ik ook van 
plan. Leuven kent een aan-
tal problemen die op fede-
raal vlak aangepast moeten 
worden: de mobiliteit bij-
voorbeeld. Dat wil ik van 
nabij opvolgen, naast de on-
dersteuning van gezinnen in 
hun combinatie van gezin en 
arbeid.

Veel succes!

Els Van Hoof nieuwe schepen

■ Het heeft wat tijd gekost, maar uiteindelijk is de regering 
Leterme I een feit. En dat heeft ook gevolgen voor Leuven. 
Eerste schepen Carl Devlies werd aangesteld als Staatssecre-
taris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de re-
gering. Zijn plaats in het schepencollege wordt ingevuld door 
Els Van Hoof als schepen van communicatie, sport, handel en 
landbouw en informatie. Dat is uiteraard een aanleiding voor 
een leuke babbel.
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Het Woon- en ZorgCentrum (WZC)“Ter Putkapelle” omvat 
90 ruime kamers (29,6m², inclusief sanitaire cel), een leefruim-
te (142,10m²) op elke verdieping, een cafetaria (108,73m²), 6 
grote badkamers, een kapsalon, een ruime zaal voor ergothe-
rapie, kinesitherapie en animatie (119m²), een ondergrondse 
parking voor 73 wagens en een ondergrondse fietsenstalling. 

De bouw van het woon- en zorgcentrum duurt 24 maanden. 
Het complex sluit aan op de reeds bestaande bebouwing, het 
lokale dienstencentrum en een serviceflatgebouw met 27 flats 
die bewoond zijn sinds 1 februari 2007. 

Voor de bouw van het rusthuis wordt het fietspad verlegd en 
de naastgelegen speeltuin heraangelegd. 

OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden:  “Er is gekozen voor 
een milieubewuste aanpak door het gebruik van duurzame 
materialen, een zeer goede isolatie en gasgestookte hoge ren-
dementsverwarmingsketels.”

“Met dit project komt het OCMW-Leuven een stap dichter 
bij haar uiteindelijk doel: het huisvesten van senioren die be-
roep doen op de OCMW-rusthuizen in moderne infrastruc-
tuur. Dit is een ambitieus doel, maar erg noodzakelijk. Een 
aantal rusthuizen was en is immers dringend aan vervanging 
toe,” aldus nog Erik Vanderheiden. Er werd dan ook al heel 
wat gerealiseerd. Zo verving in 2004 het WZC Ter Vlierbeke 
het oude rusthuis Fabiola,  vervangt het WZC Ter Putkapelle 
het WZC Kapucijnenhof, campus Kapucijnenvoer en een 
deeltje van Ed. Remy. Het is de bedoeling om in 2010 te star-
ten met een nieuwbouw voor 90 bedden langs de Vesalius-
straat. “Daarvoor moeten we nog wel de nodige toelatingen 
van de Vlaamse overheid krijgen”, aldus Erik Vanderheiden. 
“Ook voor Wijgmaal ligt een nieuw rusthuis, te realiseren in 
publiek-private samenwerking, ter studie”.  

“Ook wat serviceflats betreft laten we de Leuvense senioren 
niet op hun honger zitten. We gingen op korte tijd van 48 
eenheden naar 100. Dat is een verdubbeling.”

Voor meer info: Erik Vanderheiden,
Voorzitter OCMW-Leuven, 0495/24.82.00

Op zaterdag 12 april toonde JongCD&V-Leuven zich van 
zijn ‘schoonste’ kant tijdens de opruimactie van de Leuvense 
jeugdverenigingen. Met de ‘Net Werkt’-wandeling als opwar-
ming, waren de jongeren helemaal klaar om ’s middags het 
zwerfvuil te bekampen. Actieterrein was het industriepark in 
Haasrode. Opdracht: de strijd aanbinden met het rondzwer-
vend vuil. Het terrein mag je gerust uitgestrekt noemen. Ge-
lukkig  was de achteloze vervuiler zo vriendelijk om de troep 
te concentreren. In het weekend is zo’n industrieterrein toch 
lichtelijk desolaat. Als sociale wezens hebben we dus geleden 
onder een gebrek aan contact met de buurt. Dus zorgden we 
zelf voor de sfeer.  Het lentezonnetje gaf ons bovendien ook 
nog extra energie. . Zonder twijfel, volgend jaar weer!

OCMW bouwt woon- en zorgcentrum
in Wilsele-Putkapel
■ Op 22 januari startte het OCMW van Leuven met de bouw 
van een nieuw woon- en zorgcentrum “Ter Putkapelle” in het 
centrum van Wilsele-Putkapel, op een perceel langsheen de 
Bosstraat. Het woon- en zorgcentrum, met een totale opper-
vlakte van 9.411m², bestaat uit 2 vleugels met een patio. 

  Jongeren
OP Hun ‘sCHOOnst’
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Een leefbaar Leuven voor elke inwoner dat is waar onze 
schepenen en raadsleden in het stadsbestuur op inzet-
ten. De grootscheepse renovatiewerken van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Dijledal, brede stoepen met 
blindenstroken bij de heraanleg van straten, een uit-
breiding en renovatie van onze OCMW-rustoorden en 
mooie speelpleinen, het zijn slechts enkele voorbeelden die duidelijk maken 
dat we kiezen voor een Leefbaar Leuven voor elke Leuvenaar. Op 12 april 
organiseerde de Leuvense CD&V afdeling in het kader van de nationale 
Net Werkt actie een informatieve wandeling in de stad. Tijdens de wande-
ling gaven schepenen Karin Brouwers, Dirk Vansina en Els Van Hoof meer 
toelichting over de toekomstige plannen en reeds gerealiseerde projecten. En 
wat blijkt: de inzet loont: Leuven is en blijft leefbaar voor iedereen!

De benaming “Vierhuizen” staat niet alleen 
symbool voor de vier functies -informatie, 
educatie, cultuur en ontmoeting,  van een 
goede bibliotheek maar verwijst ook naar de 
“Vierhuizen”, een verzameling van 4 oudere 
huizen in de Eendebroekstraat te Putkapel. 
Ook de boerderij waar ikzelf opgroeide be-
hoort tot deze “Vierhuizen”.

Onze nieuwe bib mag gezien worden: veel 
ruimte, moderne inrichting en bijzonder toe-
gankelijk. De vernieuwde bibliotheekwerking 
richt zich vooral tot de bewoners van Wilsele, 
Kesseldal en in het bijzonder ook de inwoners 
van Wijgmaal. Door de sluiting van hun filiaal 
kunnen de inwoners nu gebruik maken van de 
bib van Wilsele of van de bibliobus. De slui-
ting van de bibliotheek van Wijgmaal lokte 
heel wat (terechte) reacties uit en 
bracht meteen ook een ander 
oud zeer in de actualiteit, 
namelijk de nood aan een 
busverbinding tussen de 
deelgemeenten onderling. 
Als die er zou komen zou-
den ook vooral wie minder 
mobiel is vlot van het 
ruim boekenassorti-
ment van de bib in 
Wilsele kunnen 
genieten. Dus er 
is nog werk aan 
de winkel!

Johan Geleyns
Gemeenteraadslid

Leefbaarheid centraal Vierhuizen,
ViEr funCtiEs
■ Op zaterdag 15 maart opende de nieuwe 
wijkbibliotheek “Vierhuizen” officieel haar 
deuren in Wilsele-Putkapel.
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Colofon

CD&V wil meehelpen om het tekort structureel kan aanpakken. Dat de vraag groot is, blijkt 
uit de bezorgdheden die ook door de omwonenden van de Vlierbeeksite werden geformuleerd. 
Door de jaren heen heeft Vlierbeek met haar omwonenden een gemeenschap opgebouwd met 
de abdij de spil van het sociale leven. Landelijke Gilde, Chiro, Kagebo, de school, de VVKSM, 
KWB, KAV, Ziekenzorg en vele anderen gebruikten de lokalen voor hun activiteiten. Zo kreeg 
het parochiale leven een plek binnen de maatschappij. 

Bij de restauratie van de abdij werd geopteerd voor bestemmingswijziging van een aantal lo-
caties. Daardoor zijn er minder lokalen ter beschikking voor de verenigingen van de parochie 
of voor eventuele bewoning van de abdij. Maar wat denken de bewoners hiervan?

Kleine mensen worden groots
Vlierbeek–city, een rustig dorp, midden hectisch Kessel-Lo, kan de verandering van Kessel-
Lo niet ontlopen. Straten liggen open, gebouwen staan in de steigers, hopen zand en stenen. 
Midden deze drukte laat ik even kleine mensen wandelen. Kleine mensen die door ervaring en 
netwerk groot worden, gevoed door Vlierbeek. Niet meer dan een hoop oude stenen, mooi op 
elkaar gestapeld, als je kijkt. Een dorp apart binnen beperkte grenzen, als je voelt. Misschien is 
dit iemand die deel uitmaakt van het grootse? Ik laat haar even aan het woord: 

Ik wandel door de Noorderpoort van mijn dorp, Vlierbeek, op weg naar mijn tuin, 50 meter 
verder. Ik glimlach naar de fietsers van Beneden-Kessel, die door de abdij fietsen, naar de su-
permarkt. Lieve van KAV stapt me voorbij met een vriendin, richting zaal 6, waar ze vanavond 
kookavond hebben. Ze vraagt me hoe het met de kinderen gaat. Mijn volgende stap wordt 
onderbroken door chiroleider Jan. “Of ik niet te veel last had van de fuif gisteren?”  Zolang 
de deuren van de zaal toeblijven, valt dat wel mee. Hij neemt me mee naar de Rozenkrans, 
of ‘Janneke en Bertha’. We zetten ons tussen Roger van de Landelijke Gilde en Pieter van de 

Scouts van Vlierbeek. Met het geluk van mijn sterk karakter, sta ik op de 
volgende Heksentocht van de Landelijke Gilde naast de stand van de 
MTC en verdien ik nog een glas! Zonder twijfelen plant iemand een 
nieuw glas naast me neer. ‘Kom erbijzitten!’ Intussen is het donker 
en hebben de vrijwilligers van Ziekenzorg hun bezoeken afgerond. Ik 

geniet van hun verhalen en vergeet even mijn tuin…

Een klein verhaal van een uur uit het leven van een abdijbe-
woner in Vlierbeek. De momentopname kan je terugplaatsen 

in de tijd dat de gebouwen verloederd waren maar het vereni-
gings- en buurtleven er bloeide. De gebouwen van de abdij 
schitteren steeds meer, dankzij de restauratie. Nu moeten we 

als middenveldspartij helpen de restauratie van het gemeen-
schapsleven af te werken.

CD&V Leuven? Dat 
is politiek in dialoog 
met elke Leuvenaar 
over wonen, werken, 
welzijn, leven,… Wil 
je weten waarmee we 
bezig zijn?
Kijk eens op
www.leuven.cdenv.
be, lees onze nieuws-
brief CD&V-kort, of 
kom langs op onze 
b e s t u u r sve r g a d e -
ringen. Je kan ook 
steeds je zegje komen 
doen bij JONGCD&V, 
Vrouw&Maatschappij, 
de Senioren, of één 
van de secties (deelge-
meenten).Maar CD&V 
Leuven is meer dan po-
litiek alleen. Regelma-
tig organiseren wij ac-
tiviteiten voor het hele 
gezin waar je ook van 
harte welkom bent: 
een Breughelfestijn, 
een spaghetti-avond, 
een infoavond over 
jouw buurt of wijk,...
Wil je op de hoogte 
blijven van onze acti-
viteiten en initiatieven? 
Stuur een mailtje naar 
cdenv.leuven@gmail.
com, wij zorgen voor 
de rest.

ruiMtE VOOr iEdErEEn
■ Leuven is een actieve stad met talloze verenigingen en dus talloze activiteiten die zich niet 
enkel beperken tot de stadskern. Het is een noodzaak dat er, ook in de deelgemeenten, vol-
doende lokalen en ruimten voorzien worden om deze activiteiten te organiseren. 



Wonen, werken én leven
aan de Leuvense Vaart
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leuven

Wie eens vanop een heuvel over Leuven neerkijkt ziet het groot aantal bouw-
kranen staan. Er staan dan ook heel wat bouwprojecten op stapel gedurende de 
komende decennia om het groeiende aantal Leuvenaars te huisvesten: Barbarahof 
op de vroegere parking Boerenbond, het Klaverpark (vroegere drankcentrale Ter-
clavers) de vroegere rijkswachtkazerne in de Dagobertstraat, Klein-Rijsel (achter 
provinciehuis), …
Lees verder op pag. 4.

Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kie-
zen, kiezen zij voor een betere samen-
leving. Door de zaken aan te pakken, 
door creatief te zijn en te ondernemen 
blijkt dat mensen tot grote daden in staat 
zijn. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, 
thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel 
meer initiatieven en organisaties begon-
nen ooit als geëngageerde inzet van en 
voor mensen. Daarom ook dat wij het 
gezin zo sterk verdedigen. Maar ook de 
buurt, het verenigingsleven, tot heel Sint 
Lambrechts Woluwe, heel Vlaanderen, ja 
zelfs heel Europa en als het kon de hele 
wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar
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Wonen, werken én leven
aan de Leuvense Vaart

Het meest ambitieuze project is de 
‘Vaartkom’. Karin Brouwers, schepen van 
Jeugd en Ruimtelijke Ordening geeft een 
woordje uitleg.

Karin Brouwers: We willen de Vaartkom 
terugschenken aan de stad. Decennialang 
was het een vrij ontoegankelijk industrieel 
gebied dat reikte tot in de woonkern van 
Leuven. InBev plooit zich nu terug aan 
de rand en verkocht Tweewaters aan een 
ontwikkelaar. Ook rond het Engels Plein 
zien we dat het industriële karakter stilaan 
plaatsmaakt voor kantoren, handel en 
woongelegenheden. Om die ontwikkeling 
in goede banen te leiden, moeten ook cul-
tuur, groen, gemeenschapsvoorzieningen 
en parkeerfaciliteiten een plek krijgen. 
Het grootste voordeel is dat dit nieuwe 
subcentrum niet buiten maar binnen de 
stad wordt uitgebouwd. De Vaartkom is 
een groot inbreidingsproject met meer dan 
2000 potentiële woongelegenheden, die 
er  mee voor zullen zorgen dat  niet in de 
open ruimte buiten Leuven gebouwd moet 
worden .

- Zo’n beslissing neem je niet in een 
keer. Kan je 3 sleutelmomenten noe-
men die aan de uiteindelijk beslissing 
voorafgingen?
Karin Brouwers: Een eerste sleutelmo-
ment is het Bijzonder Plan van Aanleg, 
of kortweg BPA, dat nog door professor 
Smets - nu Vlaams Bouwmeester - werd 
opgesteld. Dit BPA ging er  nog van uit 

dat InBev ruimte nodig had tot aan de 
Dijle. Het BPA moest dus op een aan-
tal punten drastisch worden gewijzigd. 
InBev liet dan enkele jaren geleden een 
Masterplan opmaken. Het derde sleutel-
moment beleven we nu. Het Masterplan 
van InBev en de plannen van de ontwik-
kelaar van Tweewaters werden kritisch 
geanalyseerd en in een ontwerp van 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan gegoten. In 
het  RUP wordt bepaald welke activiteiten 
er mogen plaatsvinden; waar al dan niet 
mag worden gebouwd en volgens  welke 
stedenbouwkundige voorschriften. Dit 
ontwerp-RUP wordt in december voor-
gelegd aan de gemeenteraad, waarna een 
openbaar onderzoek is gepland.

- Kan je een aantal opmerkelijke ele-
menten in het project noemen?
Karin Brouwers: Voor de Vaartkom schept 
dat o.a. mogelijkheden tot een nieuwe 
brug over de Vaart, een lift in het parkeer-
gebouw die Keizersberg toegankelijker 
zal maken, twee extra groene ruimtes, de 
spectaculaire renovatie van de silo’s… Er 
worden met de ontwikkelaars ook  afspra-
ken gemaakt rond de betaalbaarheid van 
woningen, de reservatie van ruimte voor 
een kribbe en een school, de restauratie 
van de Molens van Orshoven, enz.

- Wat is de timing?
Karin Brouwers: Na de goedkeuring van 
het ontwerp van RUP in de gemeente-
raad van december komt er een openbaar 

onderzoek van 60 dagen. De Leuve-
naars kunnen dan al hun opmerkingen 
en bezwaren kwijt. De Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Oordening 
behandelt dan alle bezwaarschriften en 
stelt een advies op voor het schepencolle-
ge. Nadien moet een eventueel aangepast 
RUP definitief goedgekeurd worden door 
de gemeenteraad. Enfin, het duurt nog wel 
een klein jaar vooraleer er bouwvergun-
ningen kunnen worden afgeleverd.

- We tellen alvast af. Veel succes!

Voor meer info: karin.brouwers@leuven.be

Op 3 januari tussen 15u en 18u vindt op het Martelarenplein 

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de Leuvenaars plaats. 

Die namiddag zetten we ook de deuren van het stadskantoor 

open voor de Leuvenaars. Wie wil kan komen kijken en krijgt 

een rondleiding. Nadien kunnen groepen tot 30 personen een 

rondleiding krijgen in het stadskantoor. Indien u dat wenst is 

een schepen uw gids.
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14 november 2008

Een donderdag
 van Carl Devlies 

STADSKANTOOR IS VERHUISD

Ruim 20 jaar lang nam Carl elke vrijdagmorgen deel aan de vergadering van het 
Leuvens schepencollege. Maar ook sinds zijn benoeming tot staatssecretaris blijft 
hij betrokken bij zijn Leuven.

8u30
Oranjeoverleg op het stadhuis in Leuven 
met CD&V schepenen, de OCMW voor-
zitter en partijvoorzitter.
10u30
Ik word in het parlement verwacht voor 
het wekelijks overleg met de Kamer- en 
Senaatsfracties
Middagpauze
Broodje in de hand tijdens de werkgroep 
financiën met o.m. Servais Vanherstrae-
ten, Hendrik Boogaert en minister Jo 
Vandeurzen.
Namiddag
Ik moet mij beschikbaar houden voor 
mogelijke vragen in Kamer en Senaat.

Ondertussen wordt  er druk gewerkt op 
het kabinet : vergaderingen en het bestu-
deren van dossiers. 
Samen met Carl Devleeschouwer over-
loop ik ook de activiteitenkalender van 
Leuven en kruis er enkele aan in mijn 
agenda, want ik wil zeker mijn sociale 
contacten met de thuisbasis behouden.
19u00
De CD&V-regeringsleden verzamelen in 
de ambtswoning van premier Leterme om 
de ministerraad van de volgende dag  voor 
te bereiden.
21u45
De werkdag zit er op en mijn chauffeur 
Hugo brengt mij veilig terug naar Leuven.

Op 2 december opende de stad de deuren van het nieuwe kantorencomplex op 
het Professor Van Overstraetenplein. Het  is zeer gemakkelijk bereikbaar vanuit 
alle verschillende stadswijken. Maar wat verandert er voor de Leuvenaar? Dirk 
Vansina, schepen van burgerzaken licht toe.

Na de verhuis wordt het wellicht even 
wennen. Niet alleen voor de 350 me-
dewerkers die nu in een gloednieuw en 
modern kantoor zullen werken, maar ook 
voor de Leuvenaars. We zijn er echter van 
overtuigd dat het een positieve verande-
ring wordt. 
Eerst en vooral komt er één grote loketten-
zaal waar je voor alle diensten terechtkan. 
Op die manier blijft het zowel voor me-
dewerkers als bezoekers allemaal over-
zichtelijk en complementair. Daarnaast 
is er de installatie van een snelbalie. Hier 
kan je alles ophalen dat je per telefoon of 
mail aanvroeg bij een van de verschillende  
diensten (attesten, relatiegeschenken, 
paspoorten, rattenvergif, bewonersparkeer-
kaarten…).  Op die manier kunnen we de 
wachttijden beperken. Aan de snelbalie 
kan je ook ook bepaalde zaken aanko-
pen: huisvuilzakken, stickers voor grof 
huisvuil, een sticker voor de groene bak 
(gft), …..

Voortaan zullen alle diensten dezelfde 
openingstijden hanteren: elke werkdag 
van 9u tot 16u30 en op donderdag zelfs 
tot 20u.
De dienstverlening in de deelgemeenten-
huizen verandert niet (openingsuren en 
aangeboden producten blijven ongewij-
zigd).
Het historisch stadhuis behoudt toch ook 
nog een deel van zijn functies. Zo zullen 
de huwelijken er nog steeds voltrokken 
worden (al moet men voor de aangifte van 
een huwelijk vanaf december langsgaan in 
het stadskantoor). De gemeenteraad blijft 
vergaderen in de gotische zaal op het stad-
huis, net als de commissievergaderingen 
die de gemeenteraad voorbereiden.
Officiële ontvangsten en recepties blijven 
in het historische stadhuis plaatsvinden. In 
de In&Uit in de Naamsestraat 1 ga je ook 
nog terechtkunnen voor toeristische infor-
matie en de ticketverkoop van cultuureve-
nementen.
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Van oud
naar 
nieuw

De feestdagen zijn het moment om aan iedereen eens enkele sleutelvragen voor te 
stellen. En ook onze Leuvense mandatarissen ontsnappen er niet aan. We vroegen 
hen het volgende:

1) Welke gebeurtenissen maken 2008 voor jou 
onvergetelijk?

2) Wat hoop je samen met de partij in 2009 nog te 
realiseren voor de Leuvenaars?

Karin Brouwers Mijn eerste “burgemeestervervanging”, de verkiezing 
van Barack Obama  en de financiële crisis.

Ik hoop een aantal zonevreemde scoutslokalen te 
kunnen helpen, het speelplein in Kesseldal een face-
lift te geven en meer activiteiten voor tieners op poten 
te zetten.

Johan Geleyns De samenwerking tussen de verenigingen en handelaars 
van Wilsele-Putkapel tijdens de geslaagde festiviteiten 
bij de heropening van de vernieuwde Aarschotsesteen-
weg.We denken zelfs aan  een jaarlijkse happening.

Er verder voor ijveren dat in Leuven ook voldoende 
aandacht wordt besteed aan kleinere projecten zoals 
o.a. herstel/aanleg van fiets- en voetpaden.

Herwig Beckers Ondanks oorlog, terreur, een nooit geziene crash van 
het kapitalisme en de verkiezing van een eerste zwarte 
president in de VS wat veel Amerikanen hoop geeft in 
een betere toekomst.

Laat ons in 2009  zorgen dat geborgenheid en samen-
horigheid terug de basis van ‘t geluk onder  mensen 
mag worden.

Marc Verheyen Voor mij als bankbediende na 35 jaar dienst de financi-
ële crisis.

Veilige fiets-en voetpaden voor de deelgemeenten!

Bert Smits Op 18 maart 2008 zag mijn tweede dochter Lieze het 
levenslicht. Echt een onvergetelijke gebeurtenis!

Ons fietsactieplan omzetten in de praktijk: meer klei-
ne fietsstallingen, bepaalde straten in beide richtingen 
toegankelijk, opruimen van fietsen die maanden staan 
te “verkrotten”,...

Dirk Vansina De crisis die onverwacht opdook en aan een onbegrijpe-
lijke en nooit geziene snelheid uitbreidt.

Verder bouwen aan een aantrekkelijke stad waarin de 
Leuvenaars graag wonen en gelukkig zichzelf kunnen 
zijn.

Vera Billen De verkiezing van Barack Obama tot president van de 
USA.

Voor alle Leuvenaars, een goede gezondheid, een 
fijne familie, leuke vrienden en toffe buren.

Erik Vanderheiden De selectie van het OCMW Leuven als enige Vlaamse 
laureaat voor de Europese Kwaliteitsconferentie in 
Parijs. En dit dankzij het OCMW-personeel en onze 
bewoners.

Op ons Leuvens niveau een passend antwoord geven 
aan de crisissfeer en haar gevolgen, na de bankcrisis.

Els Van Hoof De verkiezing van de eerste zwarte president in de VS 
en de impact van de instorting van het banksysteem op 
jobs en inkomens van mensen.

“Beweging” voor iedereen dankzij aantrekkelijke en 
betaalbare sportinfrastructuur. Handelaarsprojecten 
opzetten waarbij elke deelgemeente, wijk en buurt-
winkel  aan aantrekkingskracht wint.

Edmond Feyfer Mijn bijdrage tot de CD&V-beslissing  om samen ver-
der te regeren in het belang van de bevolking.

Een degelijke aanpak van het woonbeleid en een 
doorgedreven aanpak tot  vernieuwing van voetpaden.

Fons Laeremans Een zwarte president in de VS. Minder verkeersoverlast in onze stad. 

Hedwige Nuyens De financiële crisis. Het ontdekken van het geluk dat je elke dag in kleine 
dingen kunt vinden.

Carl Devlies De financiële crisis en de snelheid waarmee die zo’n 
impact heeft op de wereldeconomie.

Nog meer groen in de stad waardoor de leefkwaliteit 
in Leuven nog toeneemt.

Marie-Anne
Van Rafelghem

De rondreis met mijn echtgenoot doorheen de natuur-
parken in het westen van de USA.

De beloftes uit ons beleidsplan waarmaken.

Christiane
Vanautgaerden-Vanneck

De vluchtelingenkampen in Congo. Niet te veel lijden onder de crisis en een goede 
gezondheid.
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