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Nieuw nationaal park in Oud-Heverlee?
Voorlopig telt Vlaanderen slechts één nationaal park, maar dat kan binnen-
kort veranderen met de oprichting van een nationaal park in het Meerdaal-
woud en het Heverleebos. N-VA Oud-Heverlee gaat er voluit voor.
N-VA Oud-Heverlee is zeer enthousiast 
over de wens van Jong N-VA om meer na-
tionale parken in Vlaanderen op te richten. 
Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman 
denkt hierbij in de eerste plaats aan het 
Meerdaalwoud en het Heverleebos. 
Aangezien de bevoegde minister al 
positief reageerde op het plan, lijkt 
het heel aannemelijk dat ook het 
Agentschap voor Natuur en Bos, 
eigenaar en beheerder van deze 
bossen, dit plan zeer genegen zal zijn.

Landelijk karakter versterken
“Met een oppervlakte van meer dan 2 000 
hectare kunnen het Meerdaalwoud en het 
Heverleebos de rol van nationaal park zeker 
vervullen. Het belang van een nationaal 
park is niet te overschatten: het is hét  
ultieme middel om de dreiging van de 

verstedelijking in te dammen en het unieke 
groene en landelijke karakter van onze 
gemeente te versterken”, zegt burgemeester 
Alexander Binon.

Positieve uitstraling
“Het bosgebied is nu al beschermd, maar 
de creatie van een nationaal park zou de 

volgende stap kunnen zijn”, zegt voorzit-
ter Sven Deferme. “Bovendien kan het park 
de horeca en het toerisme in onze gemeente 
enorm versterken. Ook de uitstraling van 
onze gemeente vaart er wel bij.”

N-VA Oud-Heverlee hoopt dan ook op de 
steun van de Vlaamse Regering, het Agent-
schap voor Natuur en Bos, de coalitiepart-
ners, de bevolking en de buurgemeenten 
om dit prachtige en voor onze gemeente 
onontbeerlijke idee snel te realiseren.

Oud-Heverlee op  
de kaart zetten

Ons plan voor een nationaal 
park in Oud-Heverlee doet heel 
wat stof opwaaien in, maar ook 
buiten onze gemeente. Met dit 
idee willen we vooral inzetten op 
een samenvloeiing van natuur en 
mens, en niet op de tegenstelling 
tussen beide. Een nationaal park 
zorgt voor een betere bescher-
ming van de natuur, maar zal 
onze gemeente, de groenste van 
Vlaanderen, ook nog meer op de 
kaart zetten.

Ook op het vlak van sociale 
woningbouw zorgden we voor 
een primeur in Vlaanderen, met 
een uniek concept dat perfect 
past in onze gemeente. Onder-
tussen werken we verder om de 
gemeente beter en veiliger te  
maken. Met het einde van de 
werken aan de Waversebaan, de 
Blandenstraat en de Bovenbos-
straat zijn alweer drie cruciale 
werven bijna afgerond. Binnen-
kort starten ook de werken om 
de dorpskern van Oud-Heverlee 
weer nieuw leven in te blazen. Zo 
zorgen we ervoor dat u gelukkig 
kan zijn in uw gemeente.

Sven Deferme
voorzitter N-VA Oud-Heverlee

 Een nationaal park zou het unieke groene en landelijke karakter 
van onze gemeente versterken. V.l.n.r. Maggy Steeno, Tom Teck, 
Sven Deferme en Alexander Binon in het Meerdaalwoud.

UITNODIGING COLLOQUIUM
Onder de titel ‘De Nederlanden, 2015-2030: wat doen we samen?’ organiseert het 
arrondissementeel N-VA-bestuur van Leuven een tweede colloquium over De Nederlanden.  
Axel Buyse, Jules Gheude en Rik Van Cauwelaert komen hun visie toelichten. Deelname 
is gratis. Schrijf u in via www.denederlanden2015-2030.be en kom langs.

zaterdag 28 oktober 19 uur  GC Den Bussel in Keerbergen
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N-VA Oud-Heverlee maakt werk van de vernieuwing van ons wegennet. Alvast twee belangrijke wegenwer-
ken zijn tijdig klaar. De Blandenstraat werd op tijd afgewerkt, de Waversebaan zelfs eerder dan voorzien. 
Het slechtste stuk van de Bovenbosstraat is volledig vernieuwd en binnenkort start de herinrichting van de 
dorpskern van Oud-Heverlee.

In 2012 maakte N-VA Oud-Heverlee een prioriteit van de  
vernieuwing van het wegennet. Door te investeren in onze we-
gen verbetert de veiligheid van zwakke weggebruikers sterk.  
Bij alle recente wegenwerken hebben we de ruimte voor de  
gemotoriseerde voertuigen aanzienlijk verminderd, om zo 
ruimte te creëren voor de zwakke weggebruikers. 

Fietspaden noodzakelijk
“Op onze hoofdassen rijden dagelijks duizenden voertuigen”, 
zegt schepen Tom Teck. “Fietspaden zijn dus absoluut nodig. De 
locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, zijn het 

gevaarlijkst. Zij kregen voorrang. Dit zijn ook de moeilijkste 
wegenwerken. Desondanks worden er tijdens deze bestuurs- 
periode 8,4 kilometer fietspaden en 3,6 kilometer voetpaden 
vernieuwd of extra aangelegd. Een hele opgave voor onze dienst 
infrastructuur, die enorm hard gewerkt heeft aan deze grote 
inhaalbeweging.” 

Verkeersveiligheid blijft prioriteit
Het werk is echter nog niet afgerond. Ook tijdens de volgende 
jaren zal er nog grondig geïnvesteerd moeten worden in het 
wegennet. En ook dan zal de verkeersveiligheid primeren.

 Veilige fietspaden aanleggen langs 
alle hoofdassen is noodzakelijk.

Wegenwerken 
tijdig klaar

Hoeveel investeerden we in het wegennet?
 Wegenwerken Gemeentelijk budget* in euro

Algemene onderhoudswerken wegen 513 000 

Algemene onderhoudswerken stoepen 309 000 

Vaalbeekstraat 235 000 

Aquafin: OLV-straat en Maurits Noëstraat 711 000 

Duivenstraat 254 000 

Alex Vermaelenstraat 95 000 

Fietspaden Dassenstraat 178 000 

Bovenbosstraat 385 000 

Waversebaan 1 060 000

Blandenstraat 720 000

Leuvensestraat 1 460 000

Aquafin: Kauwereelstraat 443 000

Dorpskern Oud-Heverlee 1 311 000 Start 15 november

TOTAAL 7 674 000

*Bedragen meerjarenplan december 2016. Subsidies afgetrokken.
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Uniek in Vlaanderen: landelijke sociale woningen 
N-VA Oud-Heverlee streeft naar sociale huisvesting op 
maat van onze uitgesproken groene en landelijk-resi-
dentiële gemeente. Sociale woningen moeten gespreid 
worden over de gemeente en moeten zo gebouwd 
worden, dat ze naadloos aansluiten bij de private wo-
ningbouw. Zo krijgen onze inwoners de kans om in de 
gemeente te blijven wonen.

De gemeente zal drie gronden in erfpacht geven aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij Dijledal, waar de gemeente aan-
deelhouder van is. Die gronden liggen in de Ophemstraat, de 
Herpendaalstraat en de Dassenstraat. Dijledal zal er twaalf 
woningen op bouwen.

Wedstrijd
Architectenbureaus konden voorstellen doen voor het project. 
De wedstrijdjury van Dijledal koos Van Besien Van Noten 
Architecten uit Antwerpen als winnaar. Dat bureau vertaalde de 
landelijke visie van onze gemeente perfect. In de Ophemstraat 
komt een landhuis met drie woningen. Ook in de Dassenstraat 
komen drie woningen, dit keer in een ‘boerenburgerhuis’. In 
de Herpendaalstraat zal tot slot een hoeve met zes woningen 
gebouwd worden.

Uniek concept
“Die drie bouwvormen worden gekenmerkt door specifieke ele-
menten en komen van oudsher veel voor in onze gemeente. Het 
architectenbureau wil nu een moderne invulling geven aan deze 
traditionele woningtypes”, zegt schepen van Wonen Maggy 
Steeno. “Dit is een uniek concept in Vlaanderen dat afwijkt van 
wat gangbaar is, maar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen en Dijledal willen hun medewerking hieraan verlenen.”
“Op dit ogenblik worden de voorontwerpen gemaakt. De bouw  

 
zelf start, als alles volgens plan verloopt, volgend jaar”, zegt 
burgemeester Alexander Binon. De Vlaamse overheid investeert  
2,5 miljoen euro in de bouw van de woningen. 

N-VA Oud-Heverlee ligt aan de basis van dit plan voor sociale 
huisvesting: een plan op maat van Oud-Heverlee dat tegemoet-
komt aan onze sociale huisvestingsnoden.

Zoet Water, waar natuur en cultuur elkaar omarmen
Het gemeentebestuur zorgde ervoor dat de vijvers in onze gemeente in veilige handen blijven. We kochten  
ze aan en deelden de aankoop met het Agentschap voor Natuur en Bos. We willen de site dan ook in ere  
herstellen. Belangrijk daarbij is om cultuur en natuur te verenigen.

Uit respect voor de natuur werden rotsblokken geplaatst om 
het parkeren tegen te gaan en uit respect voor cultuur zijn we 
gestart met de Kunst-dam. Die permanente openluchttentoon-
stelling is een project dat zal groeien. 

Vorig jaar onthulden we een gedicht van Wim Van den Abeele, 
gebeiteld in een rotsblok door de steenkappers van Prosperos. 
Dit jaar stelden we onder massale belangstelling een gedicht 
van Ine Vandezande voor, in een rotsblok gebeiteld door Karen 
Schouteden. Bovendien werd ook een kunstwerk onthuld van 
Renson.

“De nieuwe sociale 
woningen passen in 
het landelijke karakter 
van Oud-Heverlee.”
Maggy Steeno, schepen van Wonen

  Ga gerust een kijkje nemen op het wandelpad tussen de vijvers naar het Spaans Dak. Hebt u ook ideeën?  
Reageer dan op de kunstenaarsoproep. Misschien siert uw kunstwerk volgend jaar de Kunst-dam.

 De Kunst-dam verenigt cultuur en natuur.

 De nieuwe sociale woningen zijn een moderne 
invulling van traditionele woontypes. Het landhuis  
in de Ophemstraat zal er zo uitzien.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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