Wie is
JEF ?

Bijna 10 jaar geleden legde
Jef voor het eerst zijn parlementaire eed af. Sinds 2012
is hij ook schepen van Onderwijs, Mobiliteit en Ruimtelijke
Ordening.
“Als Kamerlid en als schepen
verdeel ik mijn tijd tussen
Brussel en Kalmthout. Het is
een interessante en boeiende
combinatie.”

Kamer

3

plaats

Van Den
fietsBerghing
tot stations
jef

Jef (41) is opgegroeid als oudste van 4 in een landbouwersgezin. Hij woont nog altijd in
het mooie Kalmthout met Ann
Keuleers, Lise (12) en Nika
(10). In zijn vrije tijd kan je
hem vinden op het voetbalveld
of op een festivalweide.

Wie is Tinne ?
Vlaams volksvertegenwoordiger
Plezier in
‘t jeugdwerk

Grenzeloze energie

Samenwerking

Ervaring

Passie paardensport

Verenigingen

Luisteren

Sportief

Gehuwd en mama
van Lore en Kato
Belgische
frietjes

Jong

Industrieel Ingenieur
landbouw en biotechniek
Burgemeester
Hoogstraten

Realiseren

Uw uitdagingen, mijn puzzel
www.tinnerombouts.be

Als CD&V-verkeersspecialist
ligt de focus in deze folder op
mobiliteit.
Zijn andere plannen lees je op

www.jefvandenbergh.be
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Op 25 mei moet je 3x
stemmen: voor Europa,
Kamer en Vlaams parlement. Binnen dezelfde
lijst kan je voor zoveel
kandidaten stemmen als je
zelf wil! Elke stem is een
volwaardige stem.
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Lukas Jacobs

Verantwoordelijke uitgever: Tinne Rombouts, Heerle 76, 2328 Hoogstraten.
Verkiezingsdrukwerk Vlaamse-, Federale- en Europese verkiezingen 25 mei 2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Katrien Schryvers
Kristof Waterschoot
Orry Van de Wauwer
Jamila Hamddan Lachkar
Maurice Helsen
Joyce Vercauteren
Willy Musitu Lufungula
Jo Daelemans
Sonja Janssens
Tom Dewandelaere
Guy Vanherck
Marijke Verhavert
Nele Van Broekhoven
Marijke Van Der Moeren
Staf Willemsens
Wim Van Den Bruel

Zin in gezin

GEZIN

Betaalbaar wonen, een leuke job in eigen streek en kinderopvang dicht bij huis, dat is waar jonge gezinnen van dromen. Wonen,
werken, kinderopvang… de puzzelstukken liggen hier nog niet op
zijn plaats. Jonge gezinnen moeten ondersteund worden in hun
engagement. Tinne wil kinderopvang dan ook bovenaan op de
agenda plaatsen. Iedereen die er nood aan heeft, moet, met een
beperkte wachttijd, toegang kunnen hebben tot betaalbare kinderopvang gelegen op een aanvaardbare afstand van thuis.
Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor de renovatie van een
woning. Duurzaam wonen vereist gepaste ondersteuning voor
energiebesparende maatregelen. Tinne zocht ook mee naar duurzame energie om huizen te verwarmen in de vorm van aardwarmte
(diepe geothermie). Een veelbelovend domein waar zij nog graag
aan verder wil puzzelen!

“Actief en waardevol specialist op het terrein van verkeersveiligheid.” (Rapport van de parlementsleden in De Standaard 29/3/14)
Fietsen is duurzame mobiliteit bij uitstek! Daarom willen we blijven
investeren in comfortabele fietspaden en fietssnelwegen. Een mooi
voorbeeld is de fiets-o-strade Essen-Antwerpen-Mechelen. Ook
pleiten we voor de veralgemening van de fietsvergoeding, als extra
stimulans voor werknemers om de fiets te nemen.
Fietsen moet ook veiliger worden. Dat kan met de bouw van fietsbruggen en –tunnels. Om het aantal dodehoekongevallen te
verminderen pleiten we o.a. voor het ‘alle fietsers tegelijk groen’concept. Drukke kruispunten worden immers veiliger wanneer fietsers uit alle richtingen tegelijk groen krijgen, terwijl de auto’s voor
het rood staan.

Zorg zonder zorgen
Levenskwaliteit bieden aan zij die ouder worden of hulp nodig
hebben, is voor Tinne een blijvende uitdaging. Zo stond ze op de
eerste rij om te investeren in kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis
met het zogenaamde CADO-project (collectieve autonome dagopvang). CADO biedt kleinschalige dagopvang voor zorgbehoevende
ouderen. Op deze manier kunnen zij langer in hun vertrouwde
thuisomgeving blijven. Daarnaast zijn mantelzorgers en andere
vrijwilligers belangrijke steunpilaren in het zorglandschap. Zij
leveren werk van onschatbare waarde en moeten zich ook morgen
gesteund blijven voelen. Dat kan alleen met een degelijke omkadering. Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvolle zorg toegankelijk en
betaalbaar te maken voor al wie het nodig heeft, maar gedreven en
met ervaring wil Tinne hier mee aan puzzelen.

“De volksvertegenwoordiger uit de Noorderkempen speelt graag
luis in de pels van de NMBS, zoals hij demonstreerde in het Fyradossier”. (Knack 26/11/13 onder de titel ‘Trein der Traagheid’).
Nooit hadden de treinen meer vertraging dan in 2013. De roep
naar stipte treinen is groot. De vernieuwde dienstregeling eind dit
jaar en extra investeringen moeten leiden tot veilige en meer betrouwbare treinen, toegankelijk voor jong en oud, ook voor minder
mobiele reizigers.

OUDEREN

Plezant Platteland

PLATTELAND

Op een sterk platteland is het aangenaam werken, wonen en
ontspannen, vinden we buurtwinkels en dorpsscholen en is er
ruimte voor voedselproductie. Steeds meer mensen genieten van
het landschap, kopen verse producten op de boerderij of komen tot
rust op de vakantie- of zorgboerderij. Al die functies in elkaar laten
passen als een puzzel: dat is de uitdaging waar Tinne het verschil
wil maken. Ze wil steun en zekerheid bieden aan de verschillende partners op het platteland. Dit heeft ze onlangs onder andere
bewezen met de invoering van de omgevingsvergunning: die
combineert de milieu- en bouwvergunning. Zo wordt de procedure
eenvoudiger en sneller. Tinne staat klaar om de volgende puzzelstukken te leggen, zodat u kan blijven genieten van de troeven van
ons platteland.

betrouwbare treinen

De trein is de ruggengraat van ons openbaar vervoer. Een
globaal plan waarbij trein, tram, metro en bus beter op elkaar afgestemd worden, dringt zich op. Ook de inrichting van
de stations(omgevingen) speelt een belangrijke rol. Voldoende
fietsenstallingen en parkeerplaatsen zijn een must.

“Met een mobiliteitsbudget shopt een werknemer zijn woonwerkvervoer bij elkaar, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.”
(Trends 14/11/13)
Willen werkgevers en werknemers hun mobiliteit herbekijken, met
het oog op duurzaamheid én meer vrije keuze? Dan bieden we met
het mobiliteitsbudget een positief alternatief voor de bedrijfswagen.
Het is een toekomstgerichte én fiscaal voordelige maatregel.

mobiliteitsbudget

Met dit budget kan de werknemer zijn mobiliteit á la carte
samenstellen. Een treinabonnement, gecombineerd met een fiets
en een kleinere auto, het is allemaal mogelijk. De bedrijfswagen
is dan maar één optie. Welke vervoersmiddelen je ook kiest, alles
wordt eenvoudig bijgehouden met een handige `alles-in-één´mobiliteitskaart of -App.

Onze jongeren, onze toekomst
Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten
te ontplooien, op school, in een jeugdvereniging, de sportclub of
de kunstacademie. Ruimte om jong te zijn is dus iets waar onze
jongeren terecht voor ijveren. Tinne haar pleidooi zorgde er mede
voor dat er werd geïnvesteerd in de renovatie en de nieuwbouw van
jeugdverblijven, dat het organiseren van een kampvuur vereenvoudigd werd en dat er meer dan 75.000 verenigingen werden gevrijwaard van BTW. Jongeren maken de toekomst! Puzzelen aan een
betere begeleiding om hen de kans te geven voor een gepaste,
uitdagende en boeiende job te vinden is dan ook cruciaal. In onze
kennisgedreven economie zijn hogere studies belangrijk, maar
technische vakspecialisten en jongeren met ondernemerszin, zijn
minstens zo belangrijk.

duurzame mobiliteit

“Uitgegroeid tot dé mobiliteitsman van CD&V, in het voetspoor van
zijn lichtjes legendarische streekgenoot Jos Ansoms. Kent zijn
zaken.” (Rapport van De Morgen 8/4/14)

JONGEREN

Van den fietsenBerghing tot stationsJef...
is uiteraard veel meer dan fiets en trein.

EN veel meer…

Het gaat over een brede, totale mobiliteitsvisie, samengevat in ons
DRIVE-plan. Daarin worden verschillende vervoersmiddelen slim
op elkaar afgestemd. Ook de auto heeft zijn plaats, maar mensen
worden aangemoedigd om voor duurzame alternatieven te kiezen.
Om een positieve keuze te kunnen maken moeten we verder
denken dan vervoersmiddelen alleen. Flexibele arbeidsvormen
zoals telewerken of glijdende werkuren spreiden het verkeer. Maar
ook een slimmere ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en huisvesting zijn belangrijke bouwstenen voor een Duurzame, Respectvolle,
Intelligente, Veilige en Evenwichtige mobiliteit.

