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Sterk in moeilijke tijden
De verkiezingen naderen met rasse schreden, terwijl de economische crisis onze
mensen en onze bedrijven diep treft. Meer
dan ooit rekent u dan ook op politici die hun
verantwoordelijkheid opnemen.
Enkel onze efficiënte cocktail van realistische economische prikkels en sociale
bescherming biedt een uitweg uit deze
moeilijke tijden.
Dankzij onze contacten met het middenveld,
onze vele leden, de grote vertegenwoordiging in de gemeentebesturen en de inzet van
onze lokale afdelingen en talloze militanten, staan wij van alle politieke partijen het
dichtst bij de mensen en zijn wij het best geplaatst om een ‘gedragen’ beleid te voeren.
Als lijsttrekker stel ik u graag onze sterke
Vlaams-Brabantse lijst voor. U vindt deze
op pagina 6&7 van deze editie van Direct.
Zorg er op 7 juni mee voor dat we kunnen
wegen op het beleid van de volgende jaren,
want Vlaanderen heeft nood aan bestuurders
die hun verantwoordelijkheid opnemen.
Tom Dehaene
Lijsttrekker

www.cdenv.be

Leuvense
kandidaten
zijn er

klaar voor

Op 7 juni trekken we met z’n allen naar de stembus voor Vlaamse en Europese
verkiezingen. CD&V heeft de afgelopen vijf jaar op beide niveaus goed werk
geleverd. Ook Leuven heeft daarvan kunnen genieten. Met vier kandidaten op de
Vlaamse lijst hopen we die Leuvense belangen ook de volgende jaren op een hoger
niveau te kunnen verdedigen. Op de middenpagina vindt u meer uitleg over de
individuele kandidaten.

Karin Brouwers: ruimte geven
Als moeder van een jonge drieling
besef ik maar al te goed dat speelruimte,
betaalbare gezinswoningen, veiligheid
voor voetgangers en fietsers, een sterk
uitgebouwd winkelcentrum, voldoende
kinderopvang en kwaliteitsvol onderwijs
belangrijke troeven zijn voor de leefbaarheid in een stad.
Als schepen heb ik veel kunnen doen voor
onze stad. Nu krijg ik de kans om met
dezelfde gedrevenheid de belangen van de
Leuvenaars te verdedigen in Vlaanderen.
Daar worden immers belangrijke beslissingen genomen en de Leuvense regio
heeft ook haar rechten !
Welke steenweg wordt veiliger gemaakt ?
Waar komen er geluidsschermen? Welke
projecten voor cultuur, jeugd en sport krijgen subsidies ? Welke gebouwen worden
beschermd ? Hoeveel kinderopvang komt
er bij? Rijdt er ooit een tram in onze stad
? Waar mag je nog bouwen ? Wordt het
onderwijs verder kosteloos gemaakt voor
alle netten ? Hoe ondersteunen we de
economie ? Komen er meer betaalbare
woningen ?...

Karin Brouwers, schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd in Leuven, 2de plaats Vlaamse Lijst
CD&V, www.karinbrouwers.be, karin.brouwers@leuven.be of karin.brouwers@telenet.be

Het antwoord op die vragen is de verantwoordelijkheid van Vlaanderen, al dan
niet in samenspraak met de stad.
Al te dikwijls ondervind ik dat een stad
niet alle hefbomen in handen heeft voor

haar ontwikkeling. Daarom stel ik me
kandidaat voor het Vlaams Parlement.
Uiteraard blijf ik gemeenteraadslid om
een stevige band met de stad en haar
bewoners te behouden.

Els Van Hoof: meer balans in onze levensstijl
Meer balans in onze levensstijl. Daar
vraag ik aandacht voor tijdens de verkiezingscampagne. Vinden we een evenwicht
tussen werk, zorg en gezin? Hoe gezond
zijn we nog? Voelen we ons wel goed in
ons vel? Graag doe ik concrete voorstellen voor een meer evenwichtige levens-

stijl. Aan de ene kant van de balans ligt
meer ondersteuning voor werknemers en
zelfstandigen, zodat ze langer en kwaliteitsvol actief kunnen blijven. Levenslang
leren, betaalbare en flexibele kinderopvang en voldoende thuiszorg zijn hiervoor
cruciaal. Vrouwen en mannen, ook al-

Els Van Hoof, schepen in Leuven voor Sport, Handel, Landbouw, Communicatie, 1ste opvolger
Vlaamse lijst CD&, www.elsvanhoof.be, els.vanhoof@leuven.be
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leenstaanden, moeten de kans krijgen om
zorg op te nemen voor kinderen en ouders
via een Vlaamse aanmoedigingspremie bij
het zorgverlof.
Aan de andere kant van de balans ligt een
gezonde en evenwichtige arbeidsorganisatie in een ondernemingsvriendelijk klimaat. Stimulansen voor innovatie moeten
gepaard gaan met jobcreatie. Maar ook op
het werk moet je aan een gezonde levensstijl kunnen werken. We moeten bedrijven
helpen daarvoor de mogelijkheden te
scheppen. Dat kan door gezinsvriendelijke werktijden aan te bieden. En door
sportieve acties zoals fietspremies, een
gymzaal, douches of start to run tijdens de
middagpauze aan te moedigen.
Zo komt de balans in evenwicht voor
iedereen.
Ik ben gehuwd met Wouter Vermeulen
en mama van Benthe (8) en Melanie (4).
Sinds 5 jaar ben ik algemeen voorzitster
van de CD&V-vrouwen.
Daarenboven ben ik geëngageerd bezig
in het kader van ontwikkelingssamenwerking en het verenigingsleven in brede zin,
zo ook als marraine van de mannen van
het jaar 1969.
.direct Informatieblad CD&V

Tom De Saegher:
Sinds jaar en dag ben ik actief in het verenigingsleven in en rond Leuven. Ik geloof dan ook sterk in het engagement en
de kracht van mensen en verenigingen.
Onze samenleving bruist dankzij haar
duizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een goed doel of voor
de zwakkeren in onze samenleving.
Mijn prioriteiten?
Betaalbaar wonen in eigen streek, vlottere mobiliteit, goede ruimtelijke ordening
en een gezond leefmilieu!
Jonge gezinnen en alleenstaanden verdienen steun in hun zoektocht naar een
betaalbare woning. Voor ouderen moeten
we een betere combinatie van wonen en
zorg realiseren.
De mobiliteitsknopen in onze streek kunnen we stap voor stap aanpakken, onder
meer door veilige fiets- en voetpaden en
een goed netwerk van openbaar vervoer!
Daarnaast pleit ik voor een snelle en
correcte behandeling van bouw- en verkavelingdossiers. Ik vind het belangrijk
dat de overheid ook goed omgaat met de
eigendom van anderen en een passende
vergoeding geeft indien er schade wordt
berokkend.
Uitdagingen zoals de klimaatverandering, geluidshinder, de impact van fijn

betaalbaar wonen in
eigen streek
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stof en stralingen zijn mijn stokpaardjes
op vlak van leefmilieu. Zuinig omspringen met energie en water is niet alleen
goed voor het milieu, maar o ok voor
onze portemonnee!
Rond deze thema’s heb ik de afgelopen
vijf jaar als adjunct-kabinetschef van de

minister-president van de Vlaamse regering kunnen werken. Sinds 2005 vormen
dit ook mijn speerpunten als provinciaal
CD&V-voorzitter.
Dankzij uw stem hoop ik deze thema’s
nog meer kracht bij te kunnen zetten!

Carl Devlies: samen gaan voor een overwinning
Ik ben Leuvenaar in hart en nieren. Het
verdedigen van de belangen van mijn stad,
streek en provincie is mijn tweede natuur.
Er staat de komende jaren voor Leuven heel wat op het spel. Willen stad en
universiteit hun internationale rol blijven
waarmaken, dan zijn betere internationale
treinverbindingen een absolute must. Mee
dankzij mijn niet aflatende inspanningen
heeft Leuven al zijn rechtstreekse treinverbinding met Zaventem. Het komt er nu op
aan de hogesnelheidstrein in Leuven halt
te laten houden, zodat we ook een rechtstreekse verbinding met Duitsland krijgen.
Hiernaast moeten we er de komende jaren
in slagen Gasthuisberg uit te bouwen tot
een Health Sciences Campus, moet de
mobiliteit van en naar Brussel verbeterd
worden, moet het Vlaamse en groene
karakter van de Vlaamse rand worden
gevrijwaard …
Heel onze partij wil haar stempel drukken. Maar dat kan ze maar als ze op alle
niveaus sterk staat: federaal, lokaal, maar
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ook Vlaams. Samen met de vier andere
CD&V-Kamerleden uit Vlaams-Brabant
duw ik de opvolgerslijst voor het Vlaams

Parlement. Ons doel is CD&V in VlaamsBrabant aan een verkiezingsoverwinning
helpen.
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