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WAT ALS GROEN
DE KOMENDE JAREN MEE BESTUURT?
An Moerenhout
Vlaams Parlement

Groet & ontmoet
de Groene lijs rekkers

Jessika Soors
Federale Kamer

Verantwoordelijke uitgever: Dirk de Lobel - Kruisheide 14 - 3140 Keerbergen | Niet op de openbare weg gooien

en onze Keerbergse kamerkandidaat
Dirk De Lobel
Leg samen met de Groene raadsleden Guy Kestens en Doreen Iwens
uw vragen en bekommernissen voor aan de lijs rekkers.
GC DEN BUSSEL - polyvalente zaal
19. 30 uur inloop
20 uur: kandidaten stellen zich kort voor en beantwoorden uw vragen
rond 22 uur: afsluiter met drank en hap en nababbel
GC Den Bussel - Haachtse Baan 54 - 3140 Keerbergen

VLAAMS PARLEMENT
An Moerenhout is al Vlaams Parlementslid al een ervaren poli ca.
Ze strijdt voorbetaalbare woningen en een eerlijke kinderbijslag. In
de commissie Wonen van hetparlement legt An de nadruk op het
lee aar houden van de huurmarkt. Ook rondinburgering en
integra e is An ac ef. An woont in Leuven, maar haar roots liggen
in deVlaamse rand rond Brussel. In het parlement werkt ze ook
rond de dossiers die delee aarheid in de Vlaamse Rand
bedreigen, zoals de verbreding van de Ring en deuitbreiding van de
Luchthaven in Zaventem.
FEDERALE KAMER
Jessika Soors Klimaat, gelijkheid, asiel en migra e: ons land staat
op een keerpunt. JSwil keihard meewerken aan de rechtvaardige
en duurzame veranderingen die nodig zijn.De perfect tweetalige
Jessika is een bruggenbouwer: als deradicaliseringsambtenaar
inVilvoorde slaagde ze erin tegenstrijdige par jen met elkaar te
laten praten. In Vilvoordehebben ze met hun aanpak successen
geboekt, die ook in het buitenland opgemerktwerden. Die
exper se en die ingesteldheid wil ze meenemen naar de Kamer:
keihardwerken, overleggen en tot eerlijke en duurzame
oplossingen komen.
Dirk De Lobel (plaats 14) is geen dromer. Hij houdt van ac e en
innova eve oplossingen.Voor Dirk moet elke gemeente moet een
groene ‘thuis’ zijn, met verkoelende parken o ossen, met veilige
ﬁetspaden en brede voetpaden. Openbaar vervoer en autodelen
z i j n e r e e n g o e d ko o p e n a a n t r e k ke l i j k a l t e r n a e f.
Energiecoöpera es maken goedkope,groene energie bereikbaar
en winstgevend voor iedereen. Zuinig omspringen met deschaarse
ruimte, vraagt om een ambi eus beleid, waardoor compact en
comfortabelwonen, net als co-housing en zorgwoningen niet de
uitzondering blijven. Dat zijn haalbare kaarten, geen vage dromen.

