
CD&V Bertem, Leefdaal 
en Korbeek-Dijle: een 
programma dat breder 
gaat dan de clichés

BERTEM

In welk dorp willen we wonen in 2030? Met die vraag trok CD&V vorig jaar al naar de 
inwoners. Ook dit voorjaar hielden we een grote bevraging bij inwoners: wat loopt er goed 
en wat moet beter?

Door de ligging tussen Brussel en Leuven staan de dorpen Korbeek-Dijle, Leefdaal en Bertem erg 
onder druk. Er is toenemend verkeer, hoge woonprijzen en verstedelijkingsdruk. 

CD&V wil hierop een antwoord bieden door radicaal te kiezen voor veiliger verkeer in de dorpscentra, 
behoud van de open ruimte en de natuurgebieden en ondersteuning van lokale verenigingen, 
sportclubs en handelaars. Bertem moet het beste worden van twee werelden: hier geen wachtlijsten 
voor scholen en clubs, hier vlakbij velden en bossen om in te wandelen, hier voldoende speelpleinen 
om te ravotten, maar ook gezellige dorpskernen waar je veilig naar school of naar de winkel kan. 

De vele ideeën die we van inwoners kregen aangereikt bundelden we in 4 grote programma 
hoofdstukken. De evidenties overliepen we reeds vorige week. Deze week volgt thema  “Je voelt je 
steeds veilig”, daarna “Een betere zorg dan elders” en “Blijvend levende, echte 
dorpen”. 

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: Je voelt je steeds veilig.

Je kan je enkel thuis voelen, als je je ook veilig voelt. Als inwoner ’s avonds in 
je huis, als voetganger in de dorpskern, als fietser op weg, als ouder van een 
kind dat op speelpleintjes speelt.

CD&V gaat voor een dorp waar iedereen zich veilig kan voelen, thuis en op 
straat.

Onze ideeën:

• De dorpscentra worden fietsstraat: in de kernen en rond de scholen 
is verkeersveiligheid het allerbelangrijkst. De auto mag daar de fietser 
niet wegdrummen. Een fietsstraat is daarom een oplossing.

• Subsidiedossiers voor fietspaden op Neerijsesteenweg, Boskee, 
Meerbeeksesteenweg, Everbergsesteenweg, Bosstraat & 
Kruisstraat. Het Vlaamse gewest voorziet subsidies van 90 % voor de 
aanleg van fietspaden. Het zijn lange procedures, maar ze moeten snel 
opgestart worden.



• Inhaaloperatie voetpaden verder zetten: hier hebben we grote 
stappen vooruit kunnen zetten, maar er is nog werk. 

• Vrachtwagens maximaal uit de kernen, met controle! 
Vrachtwagens horen niet thuis in een dorpskern en rond de scholen. 
Een verkeersbord is niet voldoende, de politie moet nog meer 
controleren.

• Nultolerantie tegen parkeren op de stoepen: een voetpad is er voor 
de voetgangers. Punt uit.

• Aanpak drugsproblematiek aan de speelpleintjes: er is een 
verborgen drugsproblematiek op verschillende van de speelpleintjes. 
Groepjes jongeren, vaak van buiten de gemeente komen er dealen en 
zorgen voor overlast. Streng optreden van de politie is nodig.

• In samenspraak met omliggende gemeenten volledig 
ANPR netwerk (automatische kentekenherkenning) tegen 
diefstallen. In andere gemeenten was dit al erg effectief tegen een 
diefstallenplaag!



De tweede 
reeks 
kandidaten
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JOERY   
VERHOEVEN 
36 jaar
Sinds 2016 ben ik voor CD&V schepen in Bertem. Mijn 
grote troef is mijn beschikbaarheid. Ik ken in alle dorpen 
heel veel mensen, ik ken elk plekje in de gemeente, ik 
tracht om op zo veel mogelijk plaatsen aanwezig te zijn, 
en waar het kan een handje toe te steken.

Lokale politiek moet volgens mij dicht bij de 
mensen staan en de taal van de mensen spreken. 
Je hoeft geen wetteksten van buiten te kennen om 
verantwoordelijkheid te kunnen opnemen.

In de komende jaren wil ik die inzet verder zetten. Ik ga 
voor beter onderhoud van de wegen en het groen, voor 
vlotter contact tussen de gemeentelijke diensten en 
de inwoners en voor een gelijke behandeling van alle 
deelgemeenten. 



AN 
DE BELDER
38 jaar (gehuwd met Peter, 2 zonen Tom en Jelle)
Toen ik hier zeven jaar geleden kwam wonen (even 
in Korbeek-Dijle, nu in Leefdaal), wist ik meteen dat 
ik mensen wou leren kennen in deze gemeente waar 
ik ontzettend graag woon. Ik sloot me aan bij het 
oudercomité van de gemeenteschool in Leefdaal en zo is 
mijn sociaal engagement beginnen groeien! 

Ik merkte snel dat we wonen in een dorp dat leeft. In vele 
verenigingen ontmoeten we elkaar: de buurtfeesten, 
de vele sportclubs ( 1 VCBL-er en 1 VCV-er in huis), de 
Filharmonie van Leefdaal, de gezinsviering in de kerk van 
Leefdaal, de zwerfvuilactie, de heksentocht, de Jefkes... 

Zowat alle verenigingen en initiatieven in onze gemeente 
worden gedragen door een groep enthousiaste en 
geëngageerde werkers.  Is het dan toeval dat het diezelfde 
werkers zijn die elkaar opnieuw vinden in de CD&V?

Al deze initiatieven zorgen er voor dat inwoners betrokken 
zijn en blijven in hun eigen buurt. Niemand mag achter 
blijven: onze kinderen, werkende burgers, senioren maar 
ook vele anderen die tussen de mazen van het net dreigen 
te vallen.  Ik wil een brug zijn naar àlle inwoners uit onze 
gemeente. Ik kijk er naar uit u te mogen ontmoeten tijdens 
één van de activiteiten uit ons verenigingsleven, te mogen 
luisteren naar uw verhaal en dat om te kunnen zetten in 
gemeentelijke initiatieven. 

plaats

8
JAN 
VAN DEN AUWEELE 
48 jaar
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Als industrieel ingenieur ben ik professioneel actief 
in de ontwikkeling en het management van nationale 
en internationale energieprojecten. De impact van 
dergelijke projecten is vaak groot. Doorheen de inzet van 
de juiste budgetten, begeleidende maatregelen, overleg 
en opvolgen van de wetgeving moeten we de projecten in 
de juiste banen leiden.

In de voorbije jaren ben ik uit interesse ook het 
gemeentelijke beleid wat van nabijer gaan opvolgen. 
In veel aspecten lijkt dit op mijn dagelijkse job: keuzes 
maken, budgetten beheren, overleggen, doelgericht 
werken. De projecten op gemeentelijk vlak zijn wel 
anders: hoe werken we aan een betere verkeersveiligheid, 
hoe beschermen we natuur en leefmilieu, hoe kunnen we 
wonen en landelijkheid in onze gemeente verenigen. 

Van aan de zijlijn merkte ik dat de CD&V mandatarissen 
hierrond sterk werk verrichten. Zij maken inhoudelijk 
het verschil. Mijn ambitie is om vanuit mijn ervaring 
binnen de CD&V groep het gemeentelijke beleid in de 
komende jaren verder te kunnen ondersteunen. Voor 
meer verkeersveiligheid, zuinige omgang met energie en 
materialen, voorkomen van zwerfvuil en natuurlijk een 
kindvriendelijke gemeente.



IRIS 
DE SMET
20 jaar
Ik ben geboren in Leefdaal, in het vergeten stukje 
Raffelberg waar ik als boerendochter een heerlijke 
kindertijd heb gekend. Ik heb er geleerd mijn 
handen uit de mouwen te steken en te helpen waar 
ik kan. Zo ben ik al jarenlang enthousiast (hoofd)
animator op het speelplein Kattestroof, dit jaar ook 
een eerste keer begeleider bij de Brevo trektochten. 

In juni studeerde ik af als verpleegster. Zorg ligt mij 
nauw aan het hart, zowel voor de jongere als de 
oudere generatie. Niks maakt mij gelukkiger dan 
mensen te helpen.

Ik heb geen schrik om verantwoordelijkheid op 
te nemen. Ik twijfelde dus geen moment toen ik 
werd gevraagd om als jongere de CD&V lijst te 
versterken. De CD&V ploeg wil heel oprecht van 
de gemeente een betere plaats maken. Ik krijg er 
een plaats om onder andere de stem van de jeugd 
en mijn ervaring in de zorg en de landbouw naar 
voren te brengen. 

GUIDO   
YSERBIJT 
62 jaar
Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn nog landelijke 
dorpen, gelukkig! Als landbouwers hebben we hierin een 
heel belangrijke rol. Wij staan in voor het beheer van de 
open ruimte tussen de dorpen: de velden, de weiden, 
de houtkanten. Landbouw is onze broodwinning. Om 
Bertem landelijk te kunnen houden, moeten we ook op 
bestuursvlak onze rol kunnen opnemen. Die rol wil ik 
graag opnemen, met een positieve insteek en met het 
gekende rechtlijnige boerenverstand!!

Voor mij zijn een goed onderhoud van de (trage) 
wegen, de bermen en het openbaar domein belangrijk; 
betaalbaar wonen voor de eigen inwoners, veiliger 
verkeer door de heraanleg van Leefdaal centrum en de 
ondersteuning van de verenigingen. Ik sta ook achter 
ruimte voor KMO’s wat hen de kans moet geven om 
lokaal uit te breiden en voor werk in eigen streek te 
zorgen.
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JAN
BUYSSE
49 jaar

DIRK  
WITTEBOLS 
56 jaar
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Gedurende vier jaren was ik in Bertem schepen van 
Leefmilieu, Mobiliteit en Communicatie. 

Onder mijn impuls kwam er onder andere de 
zwerfvuilactie, de eerste fietsstraat in Bertem, de 
opwaardering van trage wegen, de vernieuwde website 
en Info-Bertem, de speelstraten, het geboortebos, een 
verbeterde verkeersveiligheid rond de scholen en vele 
andere kleine maatregelen.

Mijn werkwijze was steeds dezelfde: heel veel spreken met 
alle betrokkenen, uitleggen wat mogelijk is en dan samen 
zoeken naar een oplossing. Die oplossing werd bijna 
steeds gevonden, samen met de betrokken inwoners, de 
oudervereniging of anderen. Tot ieders tevredenheid. Mijn 
rol als schepen liep goed. Omwille van de toenemende 
zorg voor een pleegkind moest ik in 2016 als schepen 
stoppen. Sindsdien zat ik enkel in de gemeenteraad. Daar 
wil ik ook in de komende jaren een sterke, vrije rol blijven 
spelen. 

Een stem voor mij zie ik echt niet als een politieke stem. 
Het is stem voor luisterbereidheid en zoeken naar 
oplossingen. Het is een stem voor iemand die durft vrijuit 
te spreken én naar wie geluisterd wordt. Een stem voor 
verkeersveiligheid, leefmilieu en open communicatie. Dat 
is de rol die ik wil spelen.

Al 56 jaar woon ik afwisselend in Leefdaal en 
Bertem, en binnenkort keer ik naar Leefdaal terug. 
Ik woon echt graag in onze gemeente, ik wil dan 
ook bij deze verkiezingen alle tevreden mensen 
vertegenwoordigen.

Er is vaak zo veel negativiteit. Jammer want ik vind 
dat het zeer goed wonen is in onze gemeente. Een 
gemeente besturen is niet steeds gemakkelijk, maar 
er wordt hard gewerkt en er gebeurt veel.

In mijn vrije tijd ben ik heel actief in de basketclub. Ik 
sta onder andere in voor het vervoer van de spelers 
naar de sporthallen in andere gemeenten. Een 
nieuwe, moderne sporthal in onze eigen gemeente is 
daarom iets waar ik echt achter sta. Die moet er zeker 
komen en daar zal ik me ook voor inzetten.

plaats
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BERTEM
Voor al onze ideeën, ons volledig programma en de 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!

14 OKTOBER 2018

1 42 53 6 7

8 119 1210 13 14

15 1816 1917 20 21

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


