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POWERPOLITICA
op jouw golflengte
50

METER
ZWEMPLEZIER

TWEE VROUWEN
OP DE TWEEDE
PLAATS
2

NIEUWE
TOEKOMST VOOR
DE HANDEL?”
Shopervaring met
kwaliteitsvolle service en
belevingswaarde
ELS VAN HOOF

MOBILITEIT
KENT GEEN TIJD”
Alles moet altijd,
overal én duurzaam
bereikbaar zijn!
KARIN BROUWERS

Federaal volksvertegenwoordiger
en schepen van sport, handel en werk

DREMPELVREES
Meer toegankelijkheid,
minder eenzaamheid

Vlaams volksvertegenwoordiger
en Leuvens gemeenteraadslid

WAT NIEMAND
WEET …
De duistere waarheid
over onze kleren

#STEMVROUW
Win-win voor
vrouwen én mannen

“MOBILITEIT
KENT GEEN TIJD”

“

Alles moet altijd,
overal én duurzaam
bereikbaar zijn! We
gaan voor innovatieve,
milieuvriendelijke en
veilige mobiliteit.”

2X VROUW,
2X TWEEDE PLAATS

VIJFTIG METER
ZWEMPLEZIER

Duik even mee in de wervelende wereld van Els
Van Hoof en Karin Brouwers, twee energieke
powervrouwen met een indrukwekkend politiek
palmares. Mobiliteit, handel, sport, klimaat,
toegankelijkheid, vrouwenrechten … Geen water
is hen te diep! Op de volgende pagina’s nemen
ze je mee op sleeptouw langs hun belangrijkste
ankerpunten.

De Leuvenaar is erg sportief, maar de
baantjes voor zwemmers slibben langzaam
dicht. Daarom onderzoeken we of een
50-meterbad in Kessel-Lo mogelijk is, of
op een andere locatie mits behoud van
het 25-meterbad in Kessel-Lo. Wij pleiten
voor bovenlokale medefinanciering
van de Vlaamse overheid. Ook zoeken
we naar een nieuwe plek of uitbreiding
van de schaatsbaan. En de verbetering/
vernieuwing van de infrastructuur voor de
skeelerpiste is een must!

Meer weten over hun beleid?
Surf naar karinbrouwers.be en elsvanhoof.be

“NIEUWE TOEKOMST VOOR DE HANDEL?”

Vlaams volksvertegenwoordiger
en Leuvens gemeenteraadslid
Karin Brouwers

“Handel doet een stad bruisen,
maar de uitdagingen zijn niet min.
E-commerce, grote shoppingcentra en de bereikbaarheid
dwingen de sector zich heruit te
vinden. Waar mogelijk treffen we
als overheid maatregelen.”
Schepen van handel en federaal
volksvertegenwoordiger
Els Van Hoof
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10.000 werknemers en 3.500 studenten rond het
industrieterrein Haasrode moeten zich veel vlotter kunnen
verplaatsen. Een nieuw onderzoek naar een station in
Haasrode in het NMBS-vervoersplan 2021 dringt zich op.
Station Leuven krijgt een facelift. Op onze vraag investeert
de minister van mobiliteit straks eindelijk in een volledige
vervanging van de verouderde roltrappen, beter onderhoud
en renovatie van de liften.

5

We willen enkel nog bussen op elektriciteit of
waterstof. Leuven krijgt alvast de eerste nieuwe
elektrische bussen van Vlaanderen.

6

We gaan voor meer randparkings met mobipunten
(= verzamelpunt voor verschillende
vervoersmogelijkheden).

7

Meer schoolstraten, die een halfuurtje sluiten aan het
begin/einde van een schooldag, zijn een must.

De geplande pendelparking Leuven-Noord vermindert de
parkeernood aan Leuven Station. Ook shoppers kunnen van
de parking gebruik maken.

8

Duurzame mobiliteit: we onderzoeken of we
luchtvervoer voor korte afstanden kunnen vervangen
door treinverkeer.

Meer #fietsveiligheid via een verdrievoudiging van de
fietsinvesteringen (van 100 miljoen naar 300 miljoen euro).

9

Meer respect voor elkaar en speciaal voor de
kwetsbare weggebruikers.

PENDEL
PARKING

Leegstand en de concurrentie
van de e-commerce willen we
tegengaan door vervuilende
leveringscamionettes te belasten
en start-ups te ondersteunen.
We verbeteren de mobiliteit, de
leefbaarheid van de Bondgenotenlaan
door trambussen en onderschrijven
een innovatieve shopervaring. De
handelaar van vandaag verkoopt
immers veel meer dan een product,
met face-to-face contact, beleving
en goede service construeert hij een
waar shopavontuur. Kwaliteit is het
codewoord.

9

8

3

4
HAASRODE

1

7

5

LEUVEN

2

SCHOOLSTRAAT

6

DREMPELVREES
Velen staan er niet bij stil, maar een stad
kan voor minder mobiele mensen soms
op een oninneembare vesting lijken.
Dat moét beter! Toegankelijkheid is
bovendien zoveel veel meer dan enkel
fysieke barrières. Alle beleidsthema’s
moeten de toegankelijkheidstoets
doorstaan. We checken voortdurend
onze achteruitkijkspiegel of iedereen
mee is.

Gino Debo werkt bij de
Europese Commissie rond
ontwikkelingssamenwerking
en is pleitbezorger om
Leuven het ‘toegankelijke
tijdperk’ in te loodsen.

•

Drempels zoveel mogelijk wegwerken

•

Meer openbare toiletten

•

Bereikbare winkels en horecazaken

•

Kwaliteitsvolle ouderenzorg

•

Sociale bescherming met
automatische rechten

•

Maatregelen tegen eenzaamheid

#STEMVROUW
Wat betreft vrouwenrechten en gendergelijkheid heeft onze partij
een streepje voor. Met de grootste politieke vrouwenbeweging
Vrouw & Maatschappij staan we al meer dan 40 jaar op de
barricades. We gaan voor meer gendergelijkheid, op alle niveaus.
Dat komt zowel vrouwen als mannen ten goede. Op onderstaande
actiepunten zeggen we volmonding ja!

“

Meer vrouwen
in de regering
leidt tot meer
gelijke kansen
en minder
discriminatie in
het algemeen.”

Kathianna Oppenhuizen
politocologe en genderstudies
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KIESLIJSTEN

Duurzaamheid is brandend actueel, nochtans …
concepten als leefmilieu en natuur zitten al van
meet af aan ingebakken in het DNA van onze partij:
verantwoordelijk beheer van onze planeet en alles wat
erop leeft. Tal van thema’s onderwerpen we aan een
duurzaamheidstoets, zónder radicaal te zijn. Zo vragen
we onder meer speciale aandacht voor eerlijke kledij.
Hoe kunnen we een tandje bijsteken? We vroegen het
aan Margot Vandeputte, een van de drijvende krachten
achter Fair Fashion Fair.

Wat gebeurt er met onze
afgedankte kleren?

Wat is het doel van de Fair
Fashion Fair?

Margot Vandeputte: “Het is
onthutsend, maar vandaag belandt
het overgrote deel gewoon op het
stort, of het wordt verbrand. Minder
dan 1% wordt gerecycleerd tot
nieuwe kleding! Dat betekent elk jaar
een verlies van 100 miljard dollar
aan materialen. Het huidige systeem
vreet gigantische hoeveelheden
grondstoffen en heeft een negatieve
impact op mens en milieu. Een shift
naar een circulaire mode-industrie
die echt werkt dringt zich op.
Daartoe dienen evenementen als de
Fair Fashion Fair.”

Margot Vandeputte: “Ons doel is
vierledig: we creëren bewustzijn
rond de ethische en ecologische
impact van fast fashion en leggen de
pijnpunten bloot. Maar we brengen
ook een positief verhaal over hoe je
als consument mee de koers van de
mode-industrie kan bepalen. Ook
willen we mensen inspireren om
anders naar mode te gaan kijken
en het vakmanschap opnieuw te
ontdekken. Tot slot willen we het
maatschappelijke en academisch
debat over duurzame mode
aanzwengelen.”

Margot Vandeputte

Margot Vandeputte, laatstejaars bioingenieurswetenschappen, organiseerde
eind april de eerste Leuvense Fair Fashion
Fair. Een gedeeld initiatief van Flanders
DC, The Green Office (KULeuven), Stad
Leuven, Hal 5 en Fashion Revolution
Belgium.

WEINIG VERHULLENDE
CIJFERS …
• Eén jeans maken vereist 7000 liter
water (een gemiddeld persoon drinkt
dat in 6 jaar!). Jaarlijks worden er 2
biljoen jeans geproduceerd.
• Elke seconde wordt er een truck
textielafval verbrand of gestort
• 12,8 miljoen ton kleren verdwijnen
jaarlijks op de storthoop
• Jaarlijks wordt er 92 miljoen ton
textielafval gecreëerd (12,3 kg per
capita wereldwijd)
• Modegigant H&M zit met 4,3 biljoen
dollar aan onverkochte kleren
• 30% van de kleren wordt nooit
verkocht
• 50% van de fast fashion is binnen het
jaar afgedankt

KAMER

1. Van Rompuy Peter
2. Brouwers Karin
3. Partyka Katrien
4. Doomst Michel
5. Wouters Jelle
6. Van Praet Kristel
7. Speeckaert An
8. Pelgrims Nele
9. Janssens Geert
10. Akaychouh Hamid
11. Paredis Tine
12. Casier Lien
13. Timmermans Katrien
14. de
Robijns Stien
15. Persoons Ludo
16. Van Der Haert Christophe
17. Lammens Ellen
18. Vandenberg Hans
19. Vervliet Chris
20. Vanderoost Jef

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Geens Koen
Van Hoof Els
Becq Sonja
De Donder Walter
Claes Ingrid
De Dobbeleer Monique
Goeminne Kristien
De Boeck Simon
Martens Nicky
Hoefs Kirsten
Yahuma Eunice
Grootjans Marc
Taverniers Jean-Pierre
Vanderhasselt Michel
Dehaene Tom

EDMOND FEYFER

MEER KLIMAATINVESTERINGEN,
MINDER
VLUCHTELINGEN

16 plaats

De opwarming van de aarde
klimaat is overal voelbaar,
maar nog het meest in Afrika.
De technologische kennis
en middelen ontbreken
er om de strijd echt aan
te gaan. Gevolg: méér
armoede en méér mensen
op de vlucht, tot wel 150
miljoen klimaatvluchtelingen
tegen 2050. Een groeipad
om eindelijk 0,7% van het
Belgische budget aan
ontwikkelingssamenwerking
te besteden moet worden
goedgekeurd. Maar een
ambitieuze en eerlijk verdeelde
klimaatfinanciering vergt
bijkomende middelen.

Verkiezingsdrukwerk. V.U.: Carl Devlies, Bondgenotenlaan 132, 3000 Leuven.

DE DUISTERE
WAARHEID
OVER ONZE KLEREN

De textielindustrie is een van de
meest vervuilende industrieën ter
wereld. De totale broeikasuitstoot
van de textielproductie is groter
dan dat van alle internationale
vluchten en scheepvaart samen!”

VLAAMS PARLEMENT

Opvolgers
1. Poelaert Kris
2. Fourie Lore
3. Nevens Laura
4. Van Ruysevelt Goedele
5. Schurmans Laura
6. De Guzman Aletheia
7. Diricx Mathias
8. Baeyens Jasper
9. Spaepen Ann
10. Bert Christiane
11. Dusart Bart
12. D’Hont Steven
13. Dumst Guy
14. De Backer Roos
15. De Wit Bert
16. Vanhulst Johan

Opvolgers
1. Mahdi Sami
2. Eyskens Kristina
3. Paglialunga Mattias
4. Elpers Heidi
5. Van kriekinge Katrien
6. Puttemans Stefan
7. Pas Veerle
8. Herbots Boudewijn
9. Wijnants Marc

EU-KANDIDATEN
VLAAMS-BRABANT
3
6.
7.
12.

Opvolger
5. Claesen Liesbeth

Wist je dat je op meerdere kandidaten
binnen dezelfde lijst kan stemmen?

oponskuntgeechtrekenen.be

HET
DRAAIT
OM
LEUVEN

Van Kemseke Peter
Moulingeau Brigitte
Lutumba Amina
Thyssen Marianne

KARIN BROUWERS

ELS VAN HOOF

•

•

•
•
•

Vlaams volksvertegenwoordiger, Leuvens
gemeenteraadslid en gewezen schepen van
ruimtelijke ordening en jeugd
Gehuwd en fiere drielingmama
Juriste
Dossiers: mobiliteit, media, cultuur, onroerend
erfgoed en toerisme

Verboden op de openbare weg te gooien | V.U.: Thijs Craane, Jean-Baptiste van Monsstraat 107, 3000 Leuven | Verkiezingsdrukwerk

Wat is je levensmotto?
Doe wel en zie niet om.
Wat doe je zelf voor het milieu?
De fiets en het openbaar vervoer gebruiken. Tien jaar
geleden staken we al ons spaargeld in zonnepanelen.
Waarop let je als je kleding koopt?
Ik koop bij een lokale handelaar, nooit via
e-commerce. Mijn kledij is van kwaliteitsvolle Europese
makelij, niet té hip zodat ik het jaren kan dragen.
Wat doe je voor je gezondheid?
Niet roken, weinig drinken en 1x per jaar een
vitaminenkuur. Diëten is niet aan mij besteed, na
de verkiezingen ga ik weer joggen bij mijn geliefde
atletiekclub DCLA.
Wat is je lievelingsplek in Leuven?
De stadsschouwburg. Ik speelde zelf ooit toneel en
ben nog steeds verzot op theater.
Waar lig je wakker van?
Van het extreme weer, het grondwater dat sinds
de droge zomer nog steeds niet op peil is. Ons
waterverbruik moet dalen, waterbeheersing en
-berging zijn een topprioriteit.
Wat is je guilty pleasure?
Moelleux au chocolat met een bolletje vanille ijs.
Welk boek ligt er op je plank?
‘Een tragisch verhaal’ van Leuvens misdaadauteur
Jo Claes met Leuven als plaats delict. Als er ooit
een TV-serie komt, ben ik alvast kandidaat voor een
figurantenrol.
CONTACTEER MIJ
karin.brouwers@vlaamsparlement.be
karinbrouwers.be
facebook.com//karin.brouwers.33
twitter.com/BrouwersKarin
instagram.com/karin.brouwers

•
•
•

Federaal volksvertegenwoordiger, Leuvens
schepen van sport, handel en werk
Gehuwd en twee tienerdochters
Licentiate politieke en sociale wetenschappen
en Master in Europees recht
Dossiers: gezondheid, sport, handel,
ontwikkelingssamenwerking, vrouwenrechten
en ethische dossiers

Wat is je levensmotto?
Willen is kunnen.
Wat doe je zelf voor het milieu?
Ik gebruik zoveel mogelijk mijn elektrische fiets voor
korte verplaatsingen. Onze dochters zijn vegetariër,
dus ben ik een flexitariër.
Waarop let je als je kleding koopt?
Ik ben loyaal en koop lokaal, niet in ketens die hun
producten in onwaardige omstandigheden in Azië
laten produceren.
Wat doe je voor je gezondheid?
Een goede nachtrust, thuis regelmatig op de crosstrainer springen en water drinken op recepties doen
wonderen.
Wat is je lievelingsplek in Leuven?
Thuis, omdat ik er te weinig ben :-). Maar ik hou ook
van het Hogeschoolplein in de stad en de Abdij van
Park in het groen.
Waar lig je wakker van?
De toenemende armoede bij alleenstaanden en
senioren. Maar ook dat vrouwen nog altijd ongelijk
behandeld worden overal ter wereld.
Wat is je guilty pleasure?
Voor eclairs blijf ik thuis.
Welk boek ligt er op je plank?
‘Het verslag van Brodeck’ van Philippe Claudel, een
aangrijpend Holocaust-verhaal. Wederzijds begrip en
inspanningen tot integratie zijn de enige uitweg.
CONTACTEER MIJ
els.vanhoof@leuven.be
elsvanhoof.be
facebook.com/vanhoofels
twitter.com/ElsVanHoofcdenv
instagram.com/Elsvan.hoof

