
Heverlee
inbegrepen

{LAAT UW STEM HOREN
EN VUL DE ENQUÊTE IN

VIA DE WEBSITE
WWW.LEUVEN.CDENV.BE}



1. Heverlee een eigen gezicht geven
Aanpak: het gemeentehuis moet
vernieuwd worden zodat het een
eigentijdse ontmoetingsplaats
wordt voor de bewoners en
de verenigingen van Heverlee
(naast de te behouden
loketfunctie en bibliotheek). 

2. Pleinen heraanleggen om
bewoners samen te brengen 
Aanpak: verschillende grote
pleinen in Heverlee zijn slecht
ingericht en worden niet gebruikt
door bewoners om er samen te
komen. Het Van Arenberghplein en
het plein voor het gemeentehuis
moeten heringericht worden
om van de openbare ruimte ook
een echte ontmoetingsruimte
te maken.

3. Parking tijdens markten en
topdagen in Heverlee
Aanpak: de parking naast
de spoorweg moet beter ingericht
worden en op termijn moet er
een parking komen onder het
Van Arenberghplein.

4. Handel laten bloeien in Heverlee
Aanpak: bij potentiële werken
rond de spoorwegovergang
moet naast een vlotter verkeer
de bereik baarheid van de
handelaars het uitgangspunt zijn.
Het Handelaarsverbond moet
blijvend ondersteund worden
in zijn activiteiten om Heverlee
aantrekkelijk te houden.

5. Investeren in een veilig 
en mooi onderhouden Heverlee
Aanpak: planmatig onderhouden
en vernieuwen van fiets- en
voetpaden, straten en pleinen.
Op basis van objectieve criteria
worden de prioriteiten vastgelegd.

6. Veilig verkeer op de Naamsepoort
Aanpak: de Naamsepoort moet
heringericht worden zodat
voetgangers en fietsers veilig
kunnen oversteken en het verkeer
vlotter kan verlopen.

7. Randparkings beter gebruiken
Aanpak: een fietsuitleendienst
en een shuttledienst op het
Van Arenberghplein, aan de
Bodartparking en de Philipssite
om van daaruit vlot te stad
te bereiken.

8. Investeren in buurtspeelpleinen
Aanpak: bij bestaande en
nieuwe verkavelingen worden
buurtspeelpleinen (her-)aangelegd,
bijvoorbeeld de Toverberg,
het Sint-Reneldisplein,
de Zwaluwenlaan, Terbank.

8. Behoud van de verenigingslokalen
Aanpak: bestaande parochiezalen,
jeugd- en vergaderlokalen moeten
ter beschikking blijven van het
verenigingsleven (Egenhoven,
Terbank, zaal Patmos, Pakenhof, …).

10. Behoud van een Groen Heverlee
Aanpak: onderhouden van parken
en pleinen, aanleg van nieuwe
groene ruimtes waar nodig,
voorzien van een groenplan
bij elke nieuwe investering.
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Ik ben 26 jaar, gelukkig getrouwd en woon in
Heverlee. Bij de firma waar ik 7 jaar geleden
mijn loopbaan begon, ben ik nu aan de slag
als B2C account manager. Voor mij is het
belangrijk dat iedereen zich goed voelt
in Leuven. Ik kom dan ook graag onder
de mensen.

Als geboren en getogen Leuvenaar weet ik zeer goed
wat er onder de mensen leeft. Al 30 jaar ben ik actief in
de Leuvense gemeenteraad, waarvoor ik in 2006 voor de
5de maal werd verkozen. De mensen uit Heverlee (waar ik
altijd heb gewoond en waar iedereen me aanspreekt als
“de Makke”) kennen me ook uit de jeugdbeweging en het
verenigingsleven, zoals de Jaartallen. Bij de grootste Vlaamse
bank ben ik al 38 jaar werknemers afgevaardigde van het ACV. 

Als ondervoorzitter van Ecowerf weet ik hoe
belangrijk het milieu is, en als bestuurder van de
sociale huisvestingsmaatschappij SWAL ijver ik
voor meer sociale kavels en betaalbare huur- of
koopwoningen. {Steeds tot uw dienst, elke
Leuvenaar inbegrepen!}

12. Zohier Tasakenti

3. Els Van Hoof

16. Marc Verheyen

zohier.tasakenti@gmail.com

www.zohier.tasakenti.cdenv.be

{AANPAK INBEGREPEN}
Tijdens de voorbije 4 jaar heb ik me als Schepen voor
Sport, Handel, Communicatie en Landbouw ingezet voor
onze stad. Ik heb ervaren dat je met hard werken, passie
voor de job en de volharding heel wat in beweging kan
brengen. Die gedreven aanpak heb ik niet van vreemden:
ik was destijds raadgever buitenlands beleid van Kris
Peeters, Yves Leterme en Miet Smet, die ik heb opgevolgd
als voorzitster van de CD&V-vrouwen.
In mijn schaarse vrije tijd gaat alle aandacht naar mijn
man Wouter en 2 dochtertjes Melanie (8) en Benthe (11).
En na een jogging in Egenhoven-bos kan ik weer
met een fris hoofd de zaken aanpakken.

els.vanhoof@leuven.be

www.elsvanhoof.be
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_marcverheyen@skynet.be
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Ik ben Sana, geboren in het zuiden van Marokko. Daar heb
ik informatica gestudeerd. 9 jaar geleden ben ik naar
België gekomen en nu werk ik in de sociale sector. Ik ben
gehuwd met Abdellah en we hebben 3 jonge kinderen.

Ons grootste plezier is om samen lange wandelingen te
maken en te fietsen. Ik neem deel aan de gemeenteraads -
verkiezingen omdat ik mij in Leuven echt thuis voel en

dat aan iedereen wil tonen. 

Kinderopvang, onderwijs en sport voor kinderen
vind ik heel belangrijk. Ik wil mij ook inzetten voor
allochtone vrouwen, opdat ze alle kansen zouden
krijgen om zich te ontplooien. 

Ik ben 34 jaar, geboren in Leuven en heb altijd
in Heverlee gewoond. Ondertussen ben ik reeds
10 jaar samen met mijn vrouw en we hebben
3 schatten van kinderen. Ik werk als informaticus
bij UZ Leuven.

Voor mij is het belangrijk dat Leuven een gezellige,
veilige en bruisende stad kan blijven waar het
betaalbaar, goed en plezant wonen is voor jong
en oud.

17. Stefanie Maris

22. Erik Debie

erik.debie@telenet.be

www.erik.debie.cdenv.be

Geboren en getogen in Leuven. Nu woon ik samen met
mijn mama in Heverlee. Mijn grootste passie in Leuven is
OHL. Samen met mijn papa heb ik een abonnement en
mis ik geen enkele thuiswedstrijd. Af en toe ga ik ook mee
op verplaatsing. Ik heb Office Management gestudeerd
in Mechelen en ben nu volop aan het solliciteren.
Ook ben ik de kleindochter van Gustaaf Maris.
Hij was OCMW-raadslid in Heverlee en Leuven.
Zoveel jaar later wil ik in de voetsporen van
mijn grootvader treden.

stefanie.maris1@gmail.com

www.stefaniemaris.be

21. Sana El Bourkhissi

sana.elbourkhissi@gmail.com

www.leuvenluistert.be

{HEVERLEE INBEGREPEN}
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Ik ben 52 jaar en werk in het UZ Leuven als geneesheer-
specialist in de gynaecologie en verloskunde.
Ik vind het belangrijk dat jongeren opgroeien in een
motiverende omgeving, zodat ze hun talenten ontwikkelen.
Gezinnen moeten een betaalbare woning kunnen vinden.
Er is solidariteit nodig tussen de generaties, in een veilige
en propere stad met een groot aanbod aan onderwijs en
ontspanning. Fietspaden, efficiënt en veilig openbaar vervoer,
bibliotheken, ontmoetingscentra en culturele
verenigingen: het draagt er allemaal toe bij dat
mensen zich ‘goed’ voelen. Kinderopvang,
begeleiding van kinderen met leerstoornissen,
voorzieningen voor mensen met een handicap en
bejaarden helpen vrouwen en mannen om werk
en zorg voor gezin/familie te combineren.

Gelukkig geboren en getogen Leuvenaar.
Duizendpotig minnaar van Leuven en zijn Leuvenaars.
Volksvertegenwoordiger gedurende 26 jaar, minister
en eerste minister, lid van 13 regeringen gedurende
16 jaar, KUL professor gedurende 35 jaar, lid van de raad
van Europa gedurende 10 jaar, lid van de Koninklijke
Academie, minister van Staat. Ik schreef 50 boeken,
hield duizenden toespraken, maakte 500 schilderijen
– en aanvaard de kritiek dat ik verdien opgehangen
te worden in plaats van mijn werken.
Werd terloops ook de vader van 5 kinderen en
10 kleinkinderen, met de hulp van mijn echtgenote.
Ik streef naar {de wenselijkheid van meer menselijkheid}.

28. Christel Meuleman

26. Dries Gutshoven

34. Mark Eyskens

m.eyskens@skynet.be

www.eyskens.com

34 jaar, geboren, getogen, ge-… in ons Leuven.
Het besef dat Leuven ‘the place to be’ blijft kwam al
gauw en ik woon en werk dan ook in onze parel aan
de Dijle! Het grootste deel van mijn tijd verdwijnt in
‘schoolse omgevingen’: leraar algemene vakken in het
Leuvens beroepsonderwijs, ICT-coördinator, skileraar
in de Europese Alpen, ... Als er dan nog tijd overblijft,

ben ik te vinden op onze schitterende Leuvense
terrassen, op Zwitserse alpenpaden, op een
wakeboard, op verkenning in het grote Europa,
of gewoon gezellig bij de familie of de warmte
van vrienden.

dries.gutschoven@gmail.com

www.leuvenluistert.be
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christel.meuleman@telenet.be



Ik ben een bijzonder actieve senior.
Als lid van O.K.R.A. Ziekenzorg, de parochieraad,
de seniorenwerkgroep van Heverlee, het Trinitas
Zangkoor en het parochiekoor weet ik als geen
ander waar zich de problemen en moeilijkheden
van iedereen situeren.
Sociaal engagement is dus een tweede natuur
voor mij.

Als mantelzorger vind ik het essentieel dat mensen
zichzelf mogen zijn en blijven.
Als Vlaming en gelovige vrouw vind ik het
belangrijk me in te zetten op sociaal en cultureel
vlak, om zo onze waarden door te geven.

Als natuurliefhebber ga ik veel wandelen met
kinderen en kleinkinderen, wat me helpt om
mijn kritische kijk op de wereld in evolutie
te behouden en verder te ontwikkelen.

36. Nieke Geets

35. Dieter Kohl

38. Magda Fripon

ngeets@skynet.be

magda.fripon@hotmail.com

Getrouwd, geen kinderen, 71 jaar oud. Sinds 1968
woon ik in Heverlee. Ik werkte als textielingenieur,
maar ben ondertussen met pensioen.
Ik heb een brede interesse voor politiek.
Belangrijk vind ik sociale gerechtigheid en
economische zekerheid. 
Sporten is mijn hobby. Tweemaal per week ben ik
op het tennisveld te vinden.

dieter.kohl@telenet.be
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Ik ben 48, getrouwd en heb 4 kinderen.  Ik woon 22 jaar in
België, waarvan 15 in Leuven. Ik heb hier altijd gewerkt als
zelfstandige, waarbij ik mijn opleiding sociaal werk en
onderwijs gebruik om het sociale in de mens naar boven
te brengen. Ik zou mezelf omschrijven als sociaal,
ruimdenkend en ondernemend. Mijn motto: “Ik ben er
voor iedereen”. Familiewaarden vind ik erg belangrijk.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is een
meerwaarde die ik mijn gezin wil meegeven. Daarom ga
ik vaak sporten. Ik wil graag de verschillende culturen in
Leuven leren kennen en mensen uitdagen hun talenten
te benutten. De sfeer van een bruisende stad, dat is wat
me elke dag stimuleert om te kiezen voor Leuven.

Ik woon al 50 jaar in Heverlee. Met 3 zonen en 5 klein zonen
kan je me gerust ervaringsdeskundige inzake kinderopvang
en mantelzorg noemen. Van 2004 tot 2006 zetelde ik in
het OCMW en sinds 2012 ben ik gemeenteraadslid en lid
van diverse commissies veiligheid, onderwijs, diversiteit,
sport, sociale zaken en senioren. Ik stond als lid van de
commissie jeugd mee aan de wieg van het speelplein op
Sint Lambertus – een mooie CD&V-realisatie, die ‘iedereen

inbegrepen’ echt belichaamt. Ook de ideeën voor het
Buddyproject heb ik aan de schepen aangeboden
vanuit mijn ervaring als docent aan de KHL-
leraren opleiding. De snelheidsbeperking 50 km/u
op de Naamsesteenweg is er gekomen op vraag
van de bewoners. Ik heb geluisterd en het op mij
genomen. {Bij mij zijn daden inbegrepen.}

39. Kris Peeters

43. Marie-Anne Van Rafelghem

Ik woon al meer dan 57 jaar in Heverlee (eerst Abdij -
straat, nu Mezenlaan). Ik ben gehuwd, heb 3 volwassen
kinderen en werk als kok in het Imelda-ziekenhuis.
Het verenigingsleven ligt me nauw aan het hart.
In Park-Heverlee zat ik in de jeugdvereniging,
parochieraad en KWB. Daarna was ik actief bij Toneel

Heverlee, het oudercomité Sint-Lambertus -
school, scouts Wezenplein en Poverello.
Nu gaat mijn vrije tijd vooral naar de Heverleese
Zwemvereniging en probeer ik via de sportraad
de Leuvense sportclubs te ondersteunen.
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kris.peeters33@telenet.be

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN LIJST HEVERLEE 2012

41. Mirza Baig

baig@telenet.be

mvanrafelghem@hotmail.be



V.u.: Piet De Mulder, Sint-Jansbergsesteenweg 71, 3001 Heverlee
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012.
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Tip: Je kan geldig stemmen op meerdere kandidaten.
Elke kandidaat krijgt een volwaardige voorkeurstem.

UITNODIGING

CD&V Heverlee nodigt u uit om kennis te maken met onze kandidaten
op de jaarlijkse Kaas- & Breughelavond die plaatsvindt op zaterdag
22 september 2012 (vanaf 17u30) in de zaal ’t Celestijntje, Celestijnenlaan 19,
3001 Heverlee. Voor 12 euro krijgt u er een lekkere hoofdschotel.
Kinderen (t.e.m. 12 jaar) betalen slechts 6 euro.

Kaarten zijn te bekomen bij de kandidaten van CD&V Heverlee en te koop
aan de kassa. We vragen u vriendelijk uw aanwezigheid voor 20 september
te melden via e-mail: cdenv.heverlee@gmail.com

1 Devlies Carl

2 Brouwers Karin

3 Van Hoof Els
4 Vanderheiden Erik

5 Vansina Dirk

6 Beckers Herwig

7 Geleyns Johan

8 Witdouck Heleen

9 Philips Joris

10 Mbiye Beya Linn

11 Laeremans Fons

12 Tasakenti Zohier
13 Ceulenaere Gerda

14 Caes Diane

15 Pillet Joke

16 Verheyen Marc
17 Maris Stefanie
18 Van den Brande Thijs 

19 Aydogan Evin

20 Ramaekers Wiebe

21 El Bourkhissi  Sana
22 Debie Erik
23 Dewispelaere Sophie

24 Sahuc Bart

25 Vande Velde Greetje

26 Gutschoven Dries
27 Parmentier Jean-Paul

28 Meuleman  Christel
29 De Saegher Tom

30 Walpot Oda

31 Feyfer Edmond

32 Hermans An

33 Gielens Elsa

34 Eyskens Mark
35 Kohl Dieter
36 Geets Nieke
37 Vanautgaerden Jan

38 Fripon Magda
39 Peeters Kris
40 Bers Nadine

41 Baig Mirza
42 Stokx Ruth 

43 Van Rafelghem Maria-Anne
44 Vanautgaerden-Vanneck Christiane

45 Van Rompuy Peter

CD&V  l KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD 


