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BOUTERSEM
V.U.: MAARTEN SMOUT, KERKOMSESTEENWEG 172, 3370 BOUTERSEM

Onder meer de Aarschotsebaan krijgt 
veel verkeer te verwerken. Per dag 
passeren daar zo’n 450 vrachtwagens. 
Hoewel er een verbod geldt voor 
niet-lokaal vrachtverkeer, daveren er al 
vanaf zes uur ’s morgens vrachtwagens 
door de straat. Verschillende werken 
in onder meer de Kerkomsesteenweg, 
de Breisemstraat en op de Pellenberg 
doen het aantal vrachtwagens alleen 
maar toenemen. “Het vele zwaar 
verkeer heeft een grote impact op de 
woonkwaliteit van onze inwoners”, 
zegt ondervoorzitter Luc Jusgen. 

Samenwerken aan totaaloplossing
Ook onze buurgemeenten Lubbeek, 
Bierbeek en Holsbeek ondervinden 
deze hinder. Samen met de stad Leuven 
richtten we daarom een werkgroep op 
om de overlast tussen de Leuvense-
steenweg (N3) en de Diestsesteenweg  

 
 
 
(N2) in kaart te brengen en aan te 
pakken. “Een van de mogelijkheden 
die op tafel liggen is de inzet van slimme 
camera’s”, zegt schepen Maarten 
Devroye. “De GAS-boetes die daaruit 
zouden voortvloeien, kunnen ontradend 
werken.” De schepen benadrukt wel 
de nood aan een totaaloplossing. 
“Eenzijdig beslissen om een camera te 
plaatsen, heeft geen enkele zin. Zo  
verschuiven we het probleem alleen 
maar.”

Beste lezer

Het jaareinde is in zicht: tijd om terug 
te blikken op wat geweest is, maar ook 
om vooruit te kijken naar wat zal zijn.

Zoals u weet, houden we u graag op de 
hoogte via onze huis-aan-huisbladen. 
In deze editie gaan we verder met onze 
reeks over de mobiliteit in Boutersem. 

Onze ledenverantwoordelijke heeft een 
suggestie voor wie al aan zijn lijstje 
met goede voornemens wil beginnen. 
Daarnaast stellen we u graag onze 
laatste (maar zeker niet minste!)  
mandataris voor: Peggy-Ann Kruisland.

We blikken ook terug op onze kaas-
en-bieravond van oktober en nodigen 
u graag uit op onze nieuwjaarsborrel 
in januari. Gastspreker Bart Nevens 
zal het daar hebben over een van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen 
van 2019: het klimaat. Ook vanuit het 
Vlaams Parlement hebben we nieuws 
via onze Hagelandse verkozene,  
Allessia Claes.

Tot slot wens ik u een warme, gezellige 
feestperiode en veel geluk en succes 
voor het nieuwe jaar!

Veel leesplezier!

Maarten Smout
Afdelingsvoorzitter

Elke dag rijden tienduizenden voertuigen door onze gemeente, waaronder 
ook heel wat zwaar verkeer. Dat is op de meeste plaatsen in onze gemeente 
nochtans niet toegelaten. N-VA Boutersem pleit ervoor om slimme camera’s 
in te zetten om het zwaar verkeer te weren. “Daarvoor moeten we samenwerken 
met onze buurgemeenten”, benadrukt schepen van Mobiliteit Maarten  
Devroye. “Eenzijdige beslissingen zoals de ANPR-camera in Bierbeek zijn 
niet aan de orde.”

Schepen van 
Mobiliteit  
Maarten Devroye 
en ondervoorzitter 
Luc Jusgen.

N-VA werkt aan oplossing 
voor zwaar verkeer

Nieuwjaarsborrel 
met Bart Nevens

Zondag 26 januari 
vanaf 15 uur
Buurthuis in Vertrijk - Schoolstraat 3

Klink samen met N-VA Boutersem 
op een fantastisch 2020!

Gastspreker is Vlaams-Brabants 
gedeputeerde Bart Nevens.

Feest u mee? 



boutersem@n-va.be

Word lid van de N-VA
De eindejaarsperiode is traditioneel een tijd van wensen en goede voornemens.  
Ook voor N-VA Boutersem. In 2020 willen we via onze verschillende communicatie- 
kanalen nog meer inwoners bereiken, zodat we het gevoerde beleid kunnen toelichten. 

Uw stem is belangrijk
Onze leden zijn daarin een onmisbare schakel. Hun stem is van groot belang. Help 
mee om het N-VA-verhaal uit te dragen en word ook lid van de grootste partij van 
Vlaanderen. Misschien wel uw beste voornemen voor 2020!

Neem contact op met ledenverantwoordelijke Johan Gaublomme via johan.gaublomme@n-va.be  
of word lid via www.n-va.be/word-lid

Peggy-Ann, stel jezelf even voor.
54 jaar geleden werd ik in Suriname geboren. Ik studeerde in Nederland en vond de liefde van mijn leven in België.  
Inmiddels woon ik 17 jaar in Neervelp. Mijn leven in België is geel gekleurd: ik ben deel van de gele Telenet-familie en met 
passie, liefde en plezier versterk ik het Telenet-businessteam als Senior Partner Manager. Ik ben ook dol op dieren. Mijn 
lieve en ondeugende Duitse herder Paz zorgt ervoor dat ik naast mijn drukke werkzaamheden in conditie blijf, want ik ga 
dagelijks met hem lopen. U bent me misschien al eens tegenkomen in onze prachtige Neervelpse velden.

Begrijp ik het goed dat je nog een gele liefde hebt?
Die heb ik zeker! (lacht) Toen ik in 2002 in België kwam wonen, werd mijn interesse in de politiek gewekt. Dat was het 
gevolg van de complexiteit van de federale staatsstructuur. Door mijn groot gevoel voor rechtvaardigheid kwam ik,  
politiek gezien, automatisch uit bij de N-VA. Zodoende werd me in 2017 gevraagd of ik wilde toetreden tot het bestuur 
van N-VA Boutersem. Ik vond het een hele eer om de partij waar ik volledig achtersta op lokaal niveau te kunnen  
versterken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd ik verkozen en inmiddels ben ik, nu bijna een jaar, met 
veel plezier en inzet gemeente- en politieraadslid. Daarnaast ben ik binnen N-VA Boutersem ook communicatie- 
verantwoordelijke.

Waarvoor wil je je de komende jaren inzetten?
Communicatie is uiterst belangrijk in al haar facetten en daarom wil ik me toeleggen op onze communicatie via sociale 
media en andere digitale kanalen, zoals onze website. Zo zijn de Boutersemenaren niet alleen goed op de hoogte van 
wat wij doen en voor hen kunnen betekenen, maar kunnen ze vooral ook met ons communiceren. Want communicatie 
mag nooit eenrichtingsverkeer zijn. Luisteren naar de inwoners en hen inspraak geven, is uiterst belangrijk. 

Bij hedendaagse communicatie speelt ook digitalisering een belangrijke rol, dus wil ik mijn kennis van ICT gebruiken 
om van Boutersem een moderne, gedigitaliseerde gemeente te maken. Zodat onze diensten voor onze inwoners vlot en 
makkelijk bereikbaar zijn. 

Vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven heb ik ook een warm hart voor onze lokale ondernemers. Ik wil er mee voor 
zorgen dat Boutersem een gemeente is waar kleine en grote ondernemers zich willen vestigen en kunnen floreren.

In de politieraad zie ik er tot slot mee op toe dat Boutersem niet alleen een landelijke en fijne gemeente is, maar ook een 
veilige gemeente.

Drie vragen aan gemeenteraadslid
           Peggy-Ann Kruisland

Wie is Peggy-Ann?

•  27 jaar met 27 jaar ervaring 
•  Woont in Neervelp 
•  Getrouwd met Jan
•  Trotse bazin van Paz 
•  Manager bij Telenet
•  Gemeente- en politieraadslid
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www.n-va.be/boutersem

Geslaagd kaas-en-bierfestijn
Op 26 oktober hield N-VA Boutersem haar kaas-en-bierfestijn. En het werd een 
waar festijn. Met een divers publiek, van trouwe leden tot nieuwe inwoners, van 
afgevaardigden van bevriende N-VA-afdelingen tot conculega’s van andere politieke 
families.

Naar u luisteren
Schepen Maarten Devroye lichtte kort de gerealiseerde en lopende projecten toe en 
blikte vooruit op wat u de komende maanden nog mag verwachten. Maar nog veel 
belangrijker: we kregen de kans om naar u te luisteren. Wat vindt u belangrijk? Wat 
verwacht u van ons?

N-VA Boutersem wil u dan ook bedanken voor uw talrijke opkomst. We kijken 
er alvast naar uit om u opnieuw te ontmoeten: in de straten van Boutersem, in de 
supermarkt, aan de schoolpoort of op onze nieuwjaarsborrel van 26 januari?

Drie vragen aan gemeenteraadslid
           Peggy-Ann Kruisland

Allessia Claes vertegenwoordigt het  
Hageland in het Vlaams Parlement
In juni legde de 37-jarige Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem de eed af in het Vlaams Parlement. 
De Hagelandse politica behaalde bij de recente parlementsverkiezingen een mooie score van 10 260  
voorkeurstemmen, wat haar een zitje in het parlement opleverde.

Nu de Vlaamse Regering van start is gegaan, hebben de 
N-VA-parlementsleden onderling bepaald in welke thema’s 
ze zich zullen specialiseren. Allessia Claes zal zich de  
komende jaren inzetten in de commissies Werk, Wonen  
en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteunende rol  
spelen in de commissies Welzijn en Landbouw. Uiteraard 
volgt ze ook alle thema’s op die belangrijk zijn voor het  
Hageland.

Werk, wonen en dierenwelzijn
Allessia Claes is blij dat ze zich kan toeleggen op de  
domeinen werk, wonen en dierenwelzijn: “In het Vlaamse 
regeerakkoord staan stevige maatregelen die meer mensen 
aan het werk moeten helpen. Zo voeren we een jobbonus in. 
Want wie een lager loon heeft, moet voelen dat werken 
loont. Ook voor het woonbeleid hebben we heel wat in 

petto: we gaan voor een stevige renovatie van het sociale 
woningpatrimonium en zorgen voor extra investeringen. 
Verder wil ik van de strijd tegen dierenmishandeling een 
topprioriteit maken in de commissie Dierenwelzijn.”

Voluit voor het Hageland
Allessia Claes wil zich ook sterk inzetten voor Vlaams- 
Brabant en het Hageland, in het bijzonder voor de uitdagingen 
op het vlak van erfgoed en mobiliteit: “Als parlementslid wil 
ik ijveren voor verdere investeringen in een veilige en vlotte 
mobiliteit in onze regio.”

In het Vlaams Parlement 
zal ik ijveren voor verdere 
investeringen in een  
veilige en vlotte mobiliteit  
in onze regio.”

Hebt u vragen voor Allessia? Stuur dan een e-mail 
naar allessia.claes@n-va.be 

Of volg Allessia:   www.facebook.com/claesallessia  
  @allessiaclaes    allessia.claes
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


