
Wij zijn
CD&V Bertem, Leefdaal 
en Korbeek-Dijle.

BERTEM

Na twaalf jaar oppositie kwam CD&V zes jaar geleden terug in het bestuur.  
Daar zorgden we vanaf het begin mee voor het verschil. Betere communicatie, betere 
opvolging van werken, zuiniger beleid, de start van een inhaaloperatie voor voetpaden.

Maar ook de uitbouw van speelpleintjes, het inperken van de 
overstromingsproblematiek, de zwerfvuilactie, de kerstmarkt, de aandacht voor lokale 
handelaars, de opening van de Vlieg-In en de nieuwe bib, de invoering van de roze zak.

CD&V wil graag verder op dit pad, samen met u. Een gemeente besturen doe je niet alleen, maar 
in positieve samenspraak met inwoners, handelaars en verenigingen.

De CD&V lijst is bij uitstek een doorsnede van de inwoners in Bertem. Mensen die hier pas 
wonen, en anderen van families die hier al generaties wonen. Landbouwers, verzorgenden, 
bedienden, leerkrachten, studenten, juristen of ingenieurs: iedereen is vertegenwoordigd. 

CD&V wil positief zijn, met bescheidenheid en kennis van zaken.  
Wij willen er staan voor u.

Tot volgende week.



Ons programma bestaat uit vier luiken:

 (1) De evidenties 
 (2) Je voelt je steeds veilig 
 (3) Een betere zorg dan elders 
 (4) Blijvend levende, echte dorpen.

Vandaag: de evidenties!

Sommige punten zijn zo vanzelfsprekend dat we denken dat ze in alle 
programma’s zullen voorkomen. Dus ook bij CD&V! Het gaat grotendeels 
om de uitvoering van beslissingen die al genomen zijn en waarvan de 
voorbereiding is gestart.

Uitvoering vraagt tijd en oog voor detail, met daarbij een open 
communicatie naar de burger. De resterende juridische drempels moeten 
worden opgeheven, overleg verder gezet, het budget onder controle 
gehouden, de hinder beperkt. Op onze ervaren mensen kan u rekenen!

Heraanleg Leefdaal-centrum: we zitten in de laatste rechte lijn, maar de 
laatste loodjes wegen het zwaarst. Heel belangrijk wordt hoe we de hinder 
voor alle omwonenden, voor de school, de verenigingen en de handelaars 
beperkt kunnen houden.

De nieuwe sporthal: naast het voetbalveld van Bertem-Leefdaal komt 
een nieuwe sporthal en later een bijkomend voetbalveld aangepast aan 
de noden van moderne sportclubs. Zo bevestigt Bertem haar reputatie als 
sportgemeente bij uitstek.



Een nieuwe school in Leefdaal: de oude school kraakt in haar voegen. Een 
nieuw en comfortabel gebouw komt eraan. Ook hier zijn overleg en beperking 
van de hinder superbelangrijk.

Voetpaden en fietspaden: Bertem had hier een achterstand opgebouwd in 
vergelijking met buurgemeenten. De inhaaloperatie moet worden verder gezet. 

Vooruitgang Nijvelsebaan: Korbeek-Dijle wordt doorsneden door de 
Nijvelsebaan. Het Vlaamse gewest draalt al jaren met de heraanleg. De 
gemeente moet echt druk blijven zetten.

Zorg voor landbouw & landschap: onze dorpen moeten dorpen blijven. Die 
heerlijke wandelingen in de velden of in de natuur maken het verschil tussen 
stad en dorp.

Zuinig beleid – zo laag mogelijke belastingen: geld uitgeven is niet 
moeilijk, zuinig beleid voeren wel. We toonden in de voorbije zes jaren dat het 
kan.

Ondersteuning van verenigingen en handelaars: een levend dorp heeft 
actieve verenigingen en dynamische handelaars nodig. 

Goed onderhoud van wegen en groen: één van de belangrijkste taken van 
de gemeente. Een nieuwe veegwagen werd hiervoor aangekocht. Zeker voor de 
kerkhoven mag er een tandje bij worden gezet.

Integratie van het sociale beleid en de OCMW diensten binnen het 
gemeentelijk beleid.



Een eerste 
greep 
uit onze 
kandidaten

MARC  
MORRIS 
65 jaar (Gehuwd, drie kinderen en twee kleinzoons)
Als jurist heb ik sinds 1976 een mooie loopbaan 
opgebouwd bij de Vlaamse overheid. In 2013 ging ik op 
pensioen als secretaris-generaal, verantwoordelijk voor 
alle diensten rond Welzijn, Gezondheid en Gezin. Een job 
waarin ik heel veel heb kunnen realiseren en het Vlaamse 
welzijnsbeleid mee vorm heb kunnen geven.

Een twintigtal jaren terug was ik al eerder schepen in 
Bertem, o.a. van jeugd en onderwijs. Ik zorgde toen voor 
de opstart van de speelpleinwerking Kattestroof en de 
Brevo trektochten. Ook de eerste moderniseringswerken 
aan de oude gemeentescholen werden toen 
doorgevoerd.

Niets is mooier dan om je te kunnen inzetten voor je eigen 
gemeente, zo leerde ik toen. 

Daarom zette ik in 2013, zoals beloofd bij de vorige 
verkiezingen, mijn beroepsactiviteiten in Brussel 
volledig stop om me als eerste schepen helemaal aan 
de gemeente te kunnen wijden. Mijn Brusselse ervaring 
met complexe dossiers heeft me in de gemeente sterk 
geholpen. 

In de voorbije 6 jaar hebben we grote vooruitgang 
kunnen boeken. Ik wil mijn werk graag afmaken. Daarom 
ben ik opnieuw kandidaat om voltijds voor Bertem en 
voor u te kunnen werken. 

plaats

1



ROOS  
DE BACKER 
65 jaar
Getrouwd met Jan Jansen (actief in Laban en de 
Erfgoedkamer), mama van Kaat Jansen (x Joeri 
Kenens), oma van Senne (9) en Femke (5)

Na 40 jaar economieonderwijs wil ik nog altijd met 
en voor mensen werken. Ik hou van het dorpsleven 
en meewerken aan een steeds beter bestuurde 
gemeente is boeiend. Genderevenwicht vind ik 
belangrijk en dus ook vrouwen in de politiek.

Na de vorige verkiezingen bleef ik gemeenteraadslid 
en werd ik fractieleider voor CD&V-Bertem. Daarnaast 
ben ik door de gemeenteraad als bestuurder 
van twee intercommunales aangesteld: onze 
afvalintercommunale ECOWERF en onze sociale 
werkgever en dienstverlener, IGO. Eerder heb ik mij 9 
jaar ingezet als voorzitter van CD&V-Bertem en 6 jaar 
als OCMW-raadslid.

De volgende 6 jaar werk ik graag verder mee aan 
het bestuur van Bertem. De mensen vinden de 
mooie inrichting, de veiligheid en netheid van onze 
dorpskernen en het bewaren van het landelijke 
karakter heel belangrijk. Ook mij liggen deze 
thema’s nauw aan het hart. Eveneens belangrijk 
in de komende jaren is de vernieuwing van het 
schoolgebouw in Leefdaal.

JENNE  
VAN CORTENBERG 
25 jaar
Ik ben erg dankbaar dat ik als jongere meteen zo een 
belangrijke plaats op de CD&V lijst kreeg aangeboden. 
Een bewijs dat CD&V ruimte geeft aan vernieuwing en 
aan jonge mensen.

Ik woon al mijn hele jonge leven in Leefdaal en Bertem, 
ik heb er gespeeld, gefietst, rondgehangen, een 
prachtig dorp! De laatste jaren ben ik erg actief in de 
Koninklijke Filharmonie van Leefdaal. Ik speel er muziek, 
ik ben er bestuurslid en penningmeester. De filharmonie 
is een warme vereniging met veel tradities en echte 
vriendschappen, een vereniging zoals je ze enkel nog 
in echte dorpen vindt. Die traditie van verenigingen en 
dorpsactiviteiten moeten we koesteren!

Als toekomstige moeder liggen natuurlijk ook de 
kinderopvang, speelmogelijkheden en het onderwijs me 
nauw aan het hart.

Ik studeerde politieke en sociale wetenschappen, en 
daarna overheidsmanagement. Vandaag werk ik als 
beleidsmedewerker bij IGO en ondersteun het lokaal 
woonbeleid van gemeenten zoals Bertem. Vanuit mijn 
professionele ervaring, mijn grote betrokkenheid met 
het dorpsleven én mijn jonge, frisse blik hoop ik in de 
komende jaren mee de gemeente vorm te kunnen geven.

plaats

2

plaats
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JAN 
DE KEYZER
56 jaar (partner van Cindy, twee kinderen)
Wie mij kent, weet dat ik eigenlijk meer hou van een plaatsje 
op de achtergrond. Velen kennen me als de voorzitter van 
de succesvolle jeugdwerking van voetbalclub Bertem-
Leefdaal. In mijn jongere jaren was ik ook actief in de chiro, 
het jeugdhuis en de volleybal, allemaal in Leefdaal.

Sinds 2012 ben ik gemeenteraadslid en opnieuw achter de 
schermen erg actief rond alles wat sport, verenigingen en 
jeugdwerking aangaat. 

Ik werk graag op de achtergrond, tussen de mensen en 
voor de goede zaak. Dat mag zeker zo blijven. Maar om 
mijn taak als gemeenteraadslid van de gemeente verder te 
kunnen zetten, heb ik even uw steun nodig.

Als sportfanaat sta ik achter het project voor de nieuwe 
sportzaal op St-Verona, naast de voetbalterreinen. De 
ondersteuning van alle verenigingen vind ik ook erg 
belangrijk. Ik weet uit de praktijk hoe belangrijk dat is.

Als vader van een 15 jarige tweeling weet ik ook hoe 
belangrijk veilig verkeer is. Ook dit moet zeker één van de 
prioriteiten van het volgende bestuur worden. 

plaats

12
RITA 
VANDENDRIESSCHE
61 jaar
Sportievelingen zullen me vooral kennen als oud-speelster en 
huidig bestuurslid van Volley Voervallei Leefdaal-Bertem. 

Samen met echtgenoot François Morris (“Cois Bak”) vind ik 
er groot plezier in om te helpen in de praktische organisatie, 
bardiensten en ook de (financiële) administratie van de club. 
Het is prachtig als lokale clubs een grote rol kunnen spelen in 
het opleiden van jongeren, sportplezier en echte vriendschap.

Sinds twaalf jaar heb ik me ook geëngageerd in het lokale 
beleid. Momenteel ben ik OCMW raadslid. In het OCMW 
steunen we oudere en jongere mensen die het moeilijk 
hebben. Een taak waar ik graag energie insteek. Het gaat 
zelf zo ver dat echtgenoot Cois als (bruggepensioneerd) 
vrijwilliger mee een handje toesteekt in de bedeling van de 
maaltijden. 

Wij wonen al geruime tijd in de wijk Schollenberg in 
Leefdaal. Ik ben plus-(schoon)moeder van Tineke, Kevin 
en Laurent.  Met Cois geniet ik van de twee fantastische 
kleinkinderen, Nathan en Manon. Overdag werk ik al 40 
jaar als coördinator bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen (dé 
Guimardstraat).

Ik wil als kandidaat heel graag mijn engagement in het 
sociale beleid van de gemeente verder zetten. Ook de 
ondersteuning van de verenigingen (en zeker de sportclubs) 
vind ik erg belangrijk.

plaats

7



ERIK  
UYTTERHOEVEN  
53 jaar
Ik woon sinds 2016 in Bertem (Leefdaal), maar had 
er al wat vrienden. Zoals zo vele anderen werd ik 
aangetrokken door het landelijke karakter, het groen 
en de dorpssfeer. Ook als nieuweling in Bertem wil 
ik graag meedenken rond de richting waar we met 
de gemeente heen willen. Misschien hebben we als 
nieuwe inwoners op sommige punten zelfs een extra 
frisse blik!

Voor mij moet Bertem een landelijke gemeente blijven 
waar mensen graag samenwonen. Jong en oud, 
met zorg voor elke generatie. Met gezellige maar 
ook functionele dorpskernen, ontmoetingsplekken 
met ruimte voor groen en rust. Met aandacht voor 
verkeersveiligheid, onderwijs, sport en recreatie, een 
verbindend sociaal beleid, het verenigingsleven. 
Verdichting van de bebouwing, maar op de 
doordachte manier waarmee het huidige bestuur 
gestart is. Daarvoor wil ik me inzetten.

In het dagelijkse leven ben ik gehuwd met Liesbeth 
De Buysser en (plus)papa van vier kinderen. Ik ben 
diensthoofd studentenvoorzieningen bij Odisee 
hogeschool en voorzitter overleggroep sociaal beleid 
Vlaamse Hogescholenraad. Nieuwkomer in Bertem 
sinds 2016, maar voel me er helemaal thuis!

plaats

19
GHISLAINE 
HEMMERYCKX 
74 jaar

plaats

20

Ik zet me al heel lang dagelijks in om van Leefdaal een 
warm en verbonden dorp te maken. Eerst als onderwijzer 
en later directrice van de basisschool in Leefdaal, 
daarna samen met man André Morris als actieve 
bestuursleden van OKRA Leefdaal en de seniorenwerking 
in Bertem. Van 2001 tot 2005 was ik OCMW raadslid. 

De zorg en aandacht voor elkaar, en de verbondenheid 
binnen een klein dorp als Leefdaal maken dat het hier 
zo goed wonen is. Ik wil me vanuit mijn verbondenheid 
met Leefdaal en met de vele mensen die ik ken, voor de 
gemeente blijven inzetten. 

Wonen in een gemeente waar de tijd niet stilstaat is een 
voorrecht. Ik wil er dan ook ijveren voor veilige voet- en 
fietspaden, ruimte voor plaatselijke handel, woningen 
op maat en aangename ontmoetingsplekjes in iedere 
deelgemeente. Zowel jongeren als senioren hebben 
noden, aangepast aan een snel evoluerende tijdsgeest. 
Daar moet voldoende aandacht voor zijn.

Natuurlijk blijf ik ook een zwak hebben voor het onderwijs 
in onze gemeente. Plaatselijke scholen verbinden een 
dorp en zorgen ervoor dat vele mensen elkaar leren 
kennen. De dorpsschool is voor een stuk het kloppende 
hart van de gemeente. Het bestuur moet hier dan ook 
veel aandacht en toewijding aan blijven geven



BERTEM
Voor al onze ideeën en standpunten: neem ook een kijkje op onze 
facebook-pagina Volgbertem of op onze website bertem.cdenv.be

1 Marc MORRIS 

2 Jenne VAN CORTENBERG 

3 Eddy VRANCKX 

4 Roos DE BACKER 

5 Joery VERHOEVEN 

6 Dina MILIS 

7 Jan DE KEYZER 

8 An DE BELDER 

9 Jan VAN DEN AUWEELE 

10 Iris DE SMET 

11 Evelien AMELOOT

12 Rita VANDENDRIESSCHE 

13 Guido YSERBIJT 

14 Sabrina MOERENHOUT 

15 Dirk WITTEBOLS 

16 Alain MORRIS 

17 Luc DE SMET 

18 Irena STOJINOV 

19 Erik UYTTERHOEVEN 

20 Ghislaine HEMMERIJCKX 

21 Jan BUYSSE 
Een overzicht van al onze kandidaten. U mag op zoveel kandidaten 
stemmen als u wil. Steun zoveel mogelijk kandidaten!

verantwoordelijke uitgever: Luc De Smet, Hertwinkel 9, 3061 Leefdaal.

14 OKTOBER 2018

1 42 53 6 7

8 119 1210 13 14

15 1816 1917 20 21


