Hubert: “Zorg ervoor dat we meer loon
overhouden. We betalen ons ‘blauw’
aan belastingen”

Deze verkiezingen gaan over ons allemaal.
Als burgemeester en gewezen Volksvertegenwoordiger voel ik samen met jou wat er leeft
in onze regio, en hoe we samen verder kunnen bouwen aan Vlaams-Brabant.

De vele ‘doeners’ die ik heb gesproken
zijn het roerend eens over
wat de prioriteiten zijn voor Vlaanderen

.

Johan: “Zorg voor minder fileleed en
meer duurzame mobiliteit”

Irina:
Mensen die hard werken, moeten meer overhouden
Geef zuurstof aan ondernemers: zorg dat ze
automatisch de compensaties krijgen waar ze
recht op hebben, maak ondernemen eenvoudiger
Laat hen netto meer verdienen: maak komaf
met de veelheid van verdoken belastingen

André: “Zorg voor een groene omgeving en betaalbare energie”

Irina:
Scheiding van doorgaand en lokaal verkeer
op RO
Meer overstapparkings, meer ‘kwalitatieve’
knooppunten van openbaar vervoer,
Meer fietssnelwegen, deelfietsen en -auto’s
Meer investeringen in wegen, fietspaden én
openbaar vervoer in de ganse provincie
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DRANKENHANDELAAR

“ Het is dringend tijd om de stilstand in Vlaams-Brabant aan te pakken. Het antwoord
is een en/én verhaal. Meer en beter openbaar vervoer, en meer investeringen in
wegen en fietspaden.”

Andre

LANDBOUWER

Voer de strijd tegen klimaatopwarming op met
concrete maatregelen die op korte en lange
termijn het verschil maken
Via fiscale maatregelen stimuleren we ‘groen’ rijden.
Landbouwers kunnen ook landschapsbouwers zijn,
de overheid kan hen daarbij helpen door ons
middelen te geven om het landschap te herstellen
en te onderhouden
Stimuleer de rechtstreekse verkoop aan
de consument
Geef landbouwers correcte prijzen voor
hun producten

“Onze energie moet betaalbaar blijven: zorg er daarom voor dat we op een eenvoudige
manier zelf hernieuwbare energie kunnen opwekken en gebruiken. Maak tarieven
eenvoudiger.”

Thomas: “Zorg voor genoeg
capaciteit en KWALITEIT in
het onderwijs”
Irina:

Karen

THUISVERPLEEGSTER

Karen: “Zorg voor de mensen
die dat het hardst NODIG
HEBBEN”
Irina:
Voor de bijzondere jeugdzorg,
de ouderenzorg en de zorg voor
mensen met een beperking zijn
meer middelen nodig
Zorgverstrekkers leveren ‘levens
noodzakelijk’ werk, we hebben
meer mensen nodig in de zorg
Zij moeten meer tijd en ruimte
krijgen voor hun patiënten
“Samen met de huisarts maken
de zorgverstrekkers het verschil in
het leven van mensen. We moeten zorgen dat zij echt tijd kunnen
maken voor hun patiënten.
Daarnaast moeten we een concreet
plan maken om de achterstand in
zorgsector in enkele jaren weg te
werken. ”

Herwaardeer de job van leerkracht
Onderwijsvrijheid is cruciaal:
daarvoor zijn er meer plaatsen
in alle netten nodig
Laat leerkrachten lesgeven en zorg
voor minder administratie
Geef extra uren Nederlands en 		
taalbegeleiding
Meer praktijkgericht onderwijs
Meer leerkrachten met ervaring 		
uit de praktijk in de klas
“Werk maken van een onderwijs 2.0,
waar leerkrachten specialisten in
hun vak kunnen zijn, waar leerlingen
beschikken over moderne technologie
en waar kinderen hun talenten
kunnen ontplooien.”

Patrick: “Zorg ervoor dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven
wonen en vrije tijd beleven”
Irina:
Meer beschikbaar maken van scholen buiten
schooluren (maak dit verplicht!)
Voorzie speciale fondsen voor lokale infrastructuur,
o.a. synthetische velden
Inzetten op stimuleren van lokale
‘duurzame’ mobiliteit
“Zorg voor financieel sterke lokale besturen
zodat zij makkelijker kunnen investeren in de
lokale voorzieningen, van service-flats tot sportaccommodatie.”
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Sterke doeners zoals jij weten dat je maar kan bouwen en dingen
verwezenlijken als we doorzetten, duwen, trekken en anderen overtuigen.
Zo’n doener ben ik ook. Dus, als je het met 5 of meer van deze prioriteiten
eens bent, heb je meteen 5 goede redenen om op 26 mei uw stem te
geven aan kandidaat 5 op lijst 3 Open Vld.
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