
Ons Vlaams-Brabant

Zekerheid en zuurstof voor alle generaties





Els Van Hoof (Leuven)2



>> Koppelt ervaring aan overtuiging.

>> Gelauwerd door de Vrouwenraad als 
Vredesvrouw en als meter van het Instituut voor 
gelijkheid Mannen en Vrouwen.

>> Reflex om altijd te denken aan de meest 
kwetsbaren leverde recent goedgekeurd 
wetgevend werk op rond genitale verminking, 
palliatieve zorg en drugsverslaving.

>> Streekproduct: Leuvense Fonskes



Sonja Becq (Meise)3



>> Focust als Kamerlid op gezinnen, kinderen, 
justitie en pensioenen.

>> Zorgt dat iedereen van begin tot einde in goede 
handen is.

>> Streekproduct: Brabants Grondwitloof



Walter De Donder (Affligem)4



>> De kern van zijn inzet en idealisme ligt in de 
jeugdbeweging. 

>> Midden de mensen geleerd om te overleggen, 
te luisteren en constructief samen te werken.  

>> Inzetten voor een gemeenschap waar het goed 
is om te werken, te wonen, te genieten en te 
zorgen.

>> Streekproduct: Affligem Abdijbier



1e opvolger
Sammy Mahdi (Vilvoorde)



>> Nationaal jongerenvoorzitter van de partij en 
columnist bij De Morgen. 

>> Christendemocraat met een scherpe pen en 
uitgesproken genuanceerde mening.

>> Streekproduct: Pjeirefretter





Karin Brouwers (Leuven)2



>> 30 jaar Leuvens gemeenteraadslid en 10 jaar 
Vlaams volksvertegenwoordiger.

>> Sterke dossierkennis opgebouwd 
rond mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke 
ordening, media en cultuur. 

>> Kijkt met frisse blik naar de zaken.

>> Streekproduct: Leuvense pruimensiroop



Katrien Partyka (Tienen)3



>> Sterkhouder van het Hageland. 

>> Als burgemeester en Vlaams 
Volksvertegenwoordiger is ze elke dag aan de 
slag voor de regio.

>> Streekproduct: Tiense suiker



Michel Doomst (Gooik)4



>> Dag in dag uit midden de mensen om in de 
Wetstraat de verzuchtingen van de Dorpsstraat 
over te brengen. 

>> Eigenheid van de Vlaamse Rand blijven 
behouden en verbeteren: mobiliteit, wonen en 
een dagelijkse menselijke leefomgeving zijn 
daarbij de grote uitdagingen.

>> Streekproduct: Geuze van Pajottenland



5 Jelle Wouters (Rotselaar)



>> Midden de mensen, luisteren naar wat er leeft 
en gaan voor concrete oplossingen. 

>> Samen verder bouwen aan de toekomst.



Kris Poelaert (Herne)
1e opvolger



>> Burgemeester van Herne, CD&V-
burgemeester met de hoogste penetratiegraad 
van Vlaanderen en dit voor de derde maal op 
rij.

>> Vernieuwende, creatieve maar vooral 
verantwoordelijk politicus waar je op kan 
rekenen.

>> Streekproduct: Rabarberbier en gin van het 
Dominicanessenklooster
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