
Waarvoor kies je?

BERTEM

Vanaf 1 januari 2019 zal er voor Bertem een nieuw bestuur zijn. Als kiezer bepaalt u wie 
vanaf dan mee de lijnen zal uitzetten.

Wie CD&V steunt, kiest voor een sterk programma en voor een groep geëngageerde mensen. 
Mensen die een stuk van hun vrije tijd benutten om samen met u het beleid in de gemeente op te 
nemen. 

Onze partij beschikt over kandidaten met bestuurservaring die bereid zijn om een taak als 
schepen op te nemen. Uw rol als kiezer is belangrijk: CD&V engageert zich ertoe de kandidaat-
schepenen met de meeste voorkeurstemmen ook die rol te laten opnemen. 

Grijp uw kans om hier mee over te beslissen.

Alle kandidaten binnen onze groep zijn even belangrijk. Zowel de uittredende schepenen als 
de jongeren die op overleg hun gedacht durven te zeggen. De nieuwe inwoners die Bertem als 
aangenaam dorp pas leerden kennen. De geboren Bertemnaar die thuis is in vele verenigingen 
en tradities. Samen maken zij het dorp. Samen vormen wij CD&V.

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: Een betere zorg dan elders

Volgens de statistieken is Bertem een rijke gemeente. CD&V kent ook de 
realiteit achter de cijfers. Sommigen hebben het echt moeilijk. Er is niet alleen 
het inkomen dat telt, ook door ziekte, relatieproblemen, leeftijd of handicap 
kunnen mensen het moeilijk hebben.

CD&V wil van Bertem een warme gemeente maken, met een hart voor 
diegenen die het moeilijk hebben. Met een hart voor gezinnen met kinderen. 
Met aandacht voor een gezond leefmilieu.

Geen toeval dat het Bertems OCMW in de voorbije zes jaren door een CD&V-
er werd geleid.

• Iedere oudere moet zolang mogelijk in eigen dorp blijven wonen. 
Daarom wil CD&V er mee voor ijveren dat er in elke deelgemeente een 
aantal assistentiewoningen komen. 

• Behoud thuiszorg, warme maaltijden, mantelzorgpremie. In vele 
gemeenten wordt deze dienstverlening door het OCMW afgebouwd. 
Iedereen moet maar zijn plan trekken. Niet zo in Bertem. Dat willen we 
zo houden.



• Een Huis van het Kind, waar je met vragen rond opvoeding en 
kinderopvang terecht kan. Als ouder van jonge kinderen moet je 
hierrond ook in Bertem ondersteuning kunnen krijgen. 

• Ondersteuning van onthaalgezinnen. Jonge ouders moeten soms 
grote inspanningen doen om kinderopvang te vinden. Wij willen het 
engagement van onthaalgezinnen steunen.

• Aandacht voor éénoudergezinnen. Deze gezinnen hebben het 
vaak moeilijker om alles georganiseerd te krijgen. Zij verdienen extra 
aandacht. 

• Een plaats voor initiatieven zoals Mama’s Depot en het 
plaatselijke Rode Kruis. Beide organisaties kregen voor hun nuttig 
werk al een eigen plek toegewezen in gemeentelijke lokalen.

• Gezonde lucht: aanpak van afvalvuurtjes, actie voor minder fijn 
stof door thuiskachels. Zuivere lucht is kostbaar. Wij vragen ieders 
medewerking.

• Gevaarlijke stoffen: goedkope en veilige oplossingen voor 
verwijderen van asbestplaten. Asbest is een sluipend gif dat her en 
der nog in de huizen aanwezig is. Wij willen dat graag snel en veilig 
weg. Een taak voor onder andere Ecowerf.



De kandidaten 
met groot 
sociaal 
engagement

EDDY 
VRANCKX
58 jaar (getrouwd met Greet Mees, 
ouder van Bram, grootouder van Lars)

plaats

3

Ik ben opgegroeid in Bertem, woon er in den 
Dalem en ik ben al heel mijn leven actief in het 
verenigingsleven. Ik werk bij de Federale overheid 
waar ik verantwoordelijk ben voor betaling van de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Sinds 1983 (reeds meer dan 35 jaar!) heb ik mij 
via het OCMW politiek ingezet voor de Bertemse 
bevolking, waarvan de laatste 6 jaar als OCMW-
voorzitter. De voorbije jaren heb ik samen met het 
personeel hard gewerkt om van het OCMW een 
goed gestructureerde en administratief goed 
georganiseerde openbare dienst te maken, voor 
iedereen toegankelijk en waar iedereen welkom is.

Ik wil een aanspreekpunt en luisterend oor zijn 
voor alle inwoners, zonder uitzondering, van onze 
gemeente om samen te bouwen aan een zorgzame, 
landelijke, propere en communicatieve gemeente. Een 
plaats waar iedereen, uit alle lagen van de bevolking, 
zich kan thuis voelen en zijn leven kan ontplooien. 

Ik sta al zovele jaren op de CD&V-lijst omdat ik in deze 
partij de inspiratie en de medewerking van een ploeg 
vind om mijn aandachtspunten en ideeën voor de 
inwoners van onze gemeente samen uit te werken.



DINA
MILIS
47 jaar
Ik ben Dina Milis, 47 jaar, gehuwd met Stefan Detiège 
en mama van Niels.  Ik ben afkomstig van en woon nog 
steeds in Korbeek-Dijle.  Ik woon op de Nijvelsebaan 9.  
Ik werk bij Familiehulp.

Door mij kandidaat te stellen bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen wil ik mij engageren voor 
alle inwoners van Bertem en zijn deelgemeenten.

We zijn een mooie landelijke gemeente en dat moeten 
we zeker behouden.  Plaatsen creëren waar jong en 
oud mekaar kunnen ontmoeten, voldoende sociale 
huisvesting voorzien en onze gemeente leefbaar en 
veilig houden voor onze inwoners.  Veilige fiets- en 
wandelpaden moeten een prioriteit blijven.

Al deze punten zijn voor mij een grote drijfveer om me 
in te zetten binnen onze mooie gemeente.

EVELIEN
AMELOOT
37 jaar (partner, 2 zonen)

plaats

11

Na mijn studies bleef ik aan de KU Leuven werken. 
Ik begeleid er o.a. studenten met leerstoornissen 
en functiebeperkingen. Hierbij ontdek ik  graag 
hun talenten, luister met belangstelling naar de 
bekommernissen en probeer hen zo goed mogelijk 
met raad en daad bij te staan. 

Acht jaar geleden kwamen we in het charmante 
dorp Korbeek-Dijle wonen. De prachtige natuur 
en de velden doen me denken aan de warme 
kindertijd op onze boerderij in West-Vlaanderen. 
Ook het dorpskarakter waarbij mensen elkaar een 
fijne dag toewensen en elkaar helpen, gaf ons vlug 
een thuisgevoel. We leerden er enkele verenigingen 
kennen, de fijne sfeer op Korbeek-kermis, de Chiro, 
de leuke onverwachte ontmoetingen. Ik werd lid 
van de ouderraad. We voelen er ons thuis.

Ik wil mij engageren voor verkeersveiligheid, 
verbondenheid onder mensen, 
ontmoetingsplaatsen mee helpen uitbouwen, er 
mee zijn voor jong en oud.  Met elk zijn unieke 
manier van zijn!

Vanuit die ambitie heb ik er bewust voor gekozen 
om mij te engageren binnen CD&V Bertem. 

plaats

6



ALAIN   
MORRIS 
59 jaar
In onze gemeente en ver daarbuiten ben ik gekend als “Den 
Bak”. Afkomstig van Leefdaal woon ik al een hele poos in 
Bertem samen met echtgenote Erna Wauters. 

Enkele jaren geleden werd ik slachtoffer van een zwaar 
motorongeluk met blijvende handicap tot gevolg. Ik weet 
nu aan de lijve hoe belangrijk een goede gezondheid is en 
hoe belangrijk onze sociale zekerheid en ondersteuning 
zijn. Ik ben daar dankbaar voor. Ook in onze gemeente zijn 
voldoende voorzieningen voor personen met een handicap 
heel belangrijk, zoals aangepaste parkeerplaatsen, goede 
voetpaden en een goede toegankelijkheid van gebouwen. 
Daar wil ik allemaal mee voor ijveren. 

Onze woning is gelegen net naast de Voer in Bertem. Uit erva- 
ring weten we welke ellende wateroverlast met zich meebrengt. 
De maatregelen van de laatste jaren hebben hun positief 
effect niet gemist, maar verdere aandacht is zeker nodig. 

Tenslotte vind ik ook verenigingen in ons dorp ontzettend 
belangrijk. Mijn grote hobby is ornithologie, ik ben kweker 
van grasparkieten en papegaaien. Ik stel regelmatig tentoon 
in binnen- en buitenland. Ik ben of was bestuurslid in 
Vlaams-Brabant en de algemene Ornithologische bond. Mijn 
activiteiten als keurmeester brachten me al tot in Egypte en 
Pakistan. Toch voel ik me meest thuis in mijn eigen vereniging 
de Zanglijster in Leefdaal, waar ik voorzitter ben.

plaats

16
SABRINA 
MOERENHOUT
40 jaar (getrouwd, ouder van Ella en Fien)
Mijn echtgenoot en ik wisselden de druivenstreek 14 jaar 
geleden in voor het mooie Bertem. Ongekend op dat 
moment, maar al snel integreerden we vooral dankzij de 
buren, de buurtfeestjes en later door de kinderen die in 
Bertem naar school gaan en buitenschoolse activiteiten 
hebben. Ondertussen leerden we er vele mooie plekjes en 
mensen kennen en breidde onze vriendenkring stevig uit.

Ik heb vele jaren binnen de Bijzondere Jeugdzorg gewerkt, 
waardoor kinderen en gezinnen die het moeilijker hebben 
of extra ondersteuning vereisen om welke reden dan 
ook, mij nauw aan het hart liggen. Nu 10 jaar geleden 
maakte ik een carrièreswitch van het begeleiden van  
kinderen en gezinnen naar het helpen, ondersteunen en 
begeleiden van bejaarden en zorgbehoevenden. Dit als 
maatschappelijk werkster en educatieve medewerker bij 
Samana voor CM.

Ik werk enkel met en voor religieuzen, een beroep apart, 
maar met enorm veel voldoening. Ik sta graag in het 
veld, hoop mensen te helpen en gelukkig te maken, hen 
wegwijs te maken in de grote papierhoop die het toch wel 
allemaal is. Dit is ook iets waar ik mij voornamelijk voor wil 
engageren, mijn schouders wil ondersteken: de zorg naar 
gezinnen en ouderen, het sociale leven binnen Bertem, de 
contacten, het ‘goed’ voelen van onze inwoners.

plaats

14



IRENA  
STOJINOV
64 jaar (gehuwd met Cyriel, moeder van Peggy 
en oma van Elena.)

plaats

18

Al bijna vijftig jaar woon ik in Bertem en Leefdaal, samen 
met man Cyriel, en vroeger ook met dochter Peggy. 
Sinds enkele jaren ben ik trotse oma van een prachtige 
kleindochter Elena.

Je kan me kennen als vroegere verzorgende in het woon- en 
zorgcentrum Sint-Bernardus, als actieve bewoner van de 
wijk Schollenberg in Leefdaal, of als deelnemer op één van 
de natuurwandelingen waar ik zo graag aanwezig ben.

Ik werd geboren in Novi Sad in voormalig Joegoslavië,  
ik weet dus helaas wat oorlog is en hoe haat een land 
kapot kan maken. Ik tracht precies daarom op mijn manier 
door een praatje of een helpende hand mensen gelukkig 
te maken. Die positieve ingesteldheid vind ik zo belangrijk.

Niet dat ik mijn mond niet durf open te doen op 
vergaderingen of op overleg. Problemen moeten worden 
opgelost . Ik vind properheid en veiligheid, in het bijzonder 
voor kinderen erg belangrijk. De problemen rond 
drugshandel op sommige speelpleintjes zou ik graag 
opgelost zien.

Ik steun CD&V omdat ook zij vanuit een groot engagement 
ons dorp beter willen maken. Die oprechte, positieve 
insteek wil ik mee een plaats geven. 

LUC  
DE SMET 
68 jaar
Gehuwd met Hilde Van  Roy, papa van Bram  en Debbi, 
Dries, Jens, opa van Ben, Finn, Max.

Ik woon sedert 1984 in de deelgemeente Leefdaal.  Sinds 
2015 ben ik met pensioen na een jarenlange loopbaan 
bij de Gezinsbond waar ik als kaderlid mee mocht ijveren 
voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

Oprecht engagement is voor mij geen hol begrip. Sinds 
vele jaren tracht ik op persoonlijk vlak, in het sociaal 
netwerk, bij verenigingen en vroeger ook beroepshalve 
verbondenheid, zorg voor elkaar, solidariteit en als het 
kan ook wat plezier uit te dragen. Mijn engagement bij 
de Gezinsbond, bij toneelvereniging Laban, bij de lokale 
CD&V en elders zijn daar de voorbeelden van. 

Wie mij kent, weet dat ik geloof in zachtheid, positiviteit , 
samenwerking en humor. Ik denk dat ook onze gemeente 
Bertem en ons dorp Leefdaal hier verder nood aan 
hebben. Op mijn eigen manier wil ik me daarrond ook 
op bestuursvlak mee inzetten. Ik ondersteun daarom 
graag alle engagement en positieve krachten binnen 
de CD&V, waar we een hele sterke en verjongde ploeg 
bij elkaar hebben. Mijn eigen accenten liggen in het 
ondersteunen van het verenigingsleven, van gezinnen en 
van activiteiten met culturele meerwaarde. Leefdaal mag 
geen slaapdorp worden waar iedereen voor zich leeft.

plaats

17



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

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

1 42 53 6 7

8 119 1210 13 14

1816 1917 20 2115


