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Wist je dat cd&v Leuven...
zorgt voor meer 
groen, betere zorg en 
waterberging?
De oude bungalows 
in het Ruelenspark 
worden vervangen door 
een groener park voor 
iedereen en er komen 56 
sociale seniorenwoningen 
en kinderopvang.

Carl Devlies - schepen van 
ruimtelijk beleid

Voor cd&v Leuven is de 
gezondheid van  mensen 
belangrijk. Het lokale aspect is 
cruciaal in de gezondheidszorg. 
Zowel preventie, als zorg leunen 
best zo dicht mogelijk aan bij de 
leefomgeving van de Leuvenaar. 

We streven naar het centraal 
stellen van de patiënt. Samen 
met de huisapotheker, huisarts, 
verpleging, mantelzorger en vele 
anderen vormen we een team 
rond de patiënt.

Door deze geïntegreerde en 
veelzijdige zorg streven we 
ernaar om zoveel mogelijk 
mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen, in hun 
vertrouwde omgeving. 

“Om zowel mentaal als fysiek 
gezond te blijven, geef ik graag 
enkele tips mee: doe aan her-
sengymnastiek en lees elke dag 
de krant, volg het nieuws of vul 
een kruiswoordraadsel in.

Beweeg en sport in onze stad:  
Via de Runnin’City app kan je 
Leuven op een sportieve manier 
ontdekken en combineer 
je wandelen of lopen met 
sightseeing.” 

Katrien Vermijlen, apotheker 
en voorzitster cd&v Kessel-Lo

zorgt voor comfortabele 
straten, voet- en 
wandelpaden, pleinen en 
bushaltes voor iedereen? 
Bij elke heraanleg is toe-
gankelijkheid een prioriteit. 
Zo’n 60 straten pakten we 
deze legislatuur al aan en 
er staan er nog 40 op de 
planning. #wewerkenvoort

Dirk Vansina - schepen van 
openbare werken

zorgt voor een groter 
aanbod G-sport voor 
mensen met een 
beperking?
Met de ondertekening 
van het Belgian Special 
Olympics-charter gaan 
we voor een open en 
inclusieve (sport)stad die 
zoveel mogelijk drempels 
wegwerkt voor sporters.

Johan Geleyns - schepen 
van sport

Heb je een vraag over het 
gemeentebeleid of de lokale 
cd&v-werking? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Thijs Craane
0494 85 23 70
info@cdenvleuven.be
www.leuven.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvleuven

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Volg @cdenv op 

Colofon

Geïntegreerde zorg 
en blijven bewegen

Zorgtip

Wil jij samen met ons de stad nog zorgzamer maken? 
We luisteren graag naar jullie ideeën!

Spreek ons aan of mail naar info@cdenvleuven.be

Erik, Dirk, Karin, Carl, Johan, Fons, Thijs, Liesbeth en Els



Onze mensen in... 

Liesbeth Vandermeeren, Erik 
Vanderheiden en Herwig 
Beckers ijveren binnen de Raad 
van Bestuur van Zorg Leuven 
voor vijf kernelementen: toegan-
kelijkheid, veiligheid, kleinscha-
ligheid, buurtgerichte werking en 
uitstekende zorg. 

Lokale zorg
op maat in 
Casa Clementina 

“Als partij vinden 
we het belangrijk 
om mensen hun 
zelfredzaamheid 
te garanderen”

Zorg Leuven

“Via Dijledal waken wij over een sociaal en eerlijk woonbeleid 
in onze stad. Nieuwe projecten, zoals De Drie Kreeften, en 
renovaties, zoals in Lolanden en de Kapucijnenvoer zorgen voor 
kwalitatieve sociale huurwoningen die voldoen aan de huidige 
normen. 

Goed wonen, ook voor gezinnen en alleenstaanden die het 
financieel moeilijker hebben, is een prioriteit voor onze partij en 
vinden we niet meer dan rechtvaardig. Ook de toewijzing van 
sociale woningen moet correct verlopen: wie een eigen woning 
in het buitenland bezit, komt niet in aanmerking.”

Fons Laeremans, Ruben Geleyns en Diane Caes, 
medebestuurders Dijledaltae

Goed wonen voor iedere Leuvenaar

  

Casa Clementina is 
bovendien een kijkwoning, 
waar je samen met een 
ergotherapeut ontdekt 
hoe kleine en betaalbare 
aanpassingen in badkamer, 
keuken en slaapkamer  
helpen om langer, veiliger 
en comfortabeler thuis te 
blijven wonen. 

Extra handen en harten 
gevraagd! 
Na de zware coronacrisis, 
waarin het personeel het 
allerbeste van zichzelf gaf, 
is dé grootste uitdaging het 
aanwerven van voldoende 
zorgpersoneel.

Om jongeren warm te 
maken voor een zorgberoep 
zoals kinderverzorger en 
verpleegkundige nodigt 
Zorg Leuven scholieren uit 
om een dagje mee te lopen 
in de sector. Zo ervaren ze 
hoeveel voldoening een job 
in de zorg geeft.

vzw Kinderopvang

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal

Betaalbare 
kinderopvang 
voor elk gezin

Vzw Kinderopvang Leuven 
organiseert het project KinderKuren 
en zorgt samen met lokale partners 
en scholen voor leuke opvang 
voor en na schooltijd. “Wij vinden 
stimulerende sociale contacten in 
de ontwikkeling van elk kind erg 
belangrijk.” 

Kinderopvang moet uitdagend en 
boeiend zijn, maar ook betaalbaar. 
De stad komt tussen in de kostprijs 
en vraagt een bijdrage in functie 
van het gezinsinkomen, zodat het 
toegankelijk is voor elk kind in elk 
gezin. 

Charlene Andries en Usha 
Deurinck, Raad van Bestuur vzw 
Kinderopvang

V&M is de grootste politieke 
vrouwenbeweging in Vlaanderen 
met één duidelijke missie: 
vertalen wat vrouwen denken en 
willen in politieke standpunten.
 
“Wil je kennis maken met 
sterke Leuvense vrouwen van 
vroeger en nu die mee onze stad 
vormgeven? Kom dan zeker naar 
de ‘Straffe madammenwande-
ling’ in Leuven, met een hapje, 
drankje en babbeltje.” 

Usha Deurinck en Sylvia 
Kapinga, covoorzitsters 
V&M Leuven

- Wanneer? Zaterdag 24 september 2022, 10u-12u
- Waar? Start en aankomst in de Maekerij Leuven 
- Inschrijven via vrouwenmaatschappij@cdenvleuven.be 
   of via 0486 41 02 55 / 0479 97 74 30

Vrouw & Maatschappij

‘Vrouwentongen’ 
met Eva Brumagne 
in de Maekerij

Straffe madammenwandeling

Kijkwoning en ontmoetingshuis 
Casa Clementina
In de Brabançonnestraat kun 
je terecht voor informatie over 
thuiszorg en mentaal welzijn 
zonder afspraak. Er staat altijd 
een verzorgende voor je klaar die 
de activiteiten begeleidt en tijd 
maakt voor een goed gesprek. 


