
Geniet van de zomer!

Theo Francken in onze gemeente
N-VA Oud-Heverlee en N-VA 
Bierbeek verwelkomden niemand 
minder dan Kamerlid Theo Fran-
cken in het Congrescentrum De 
Bremberg. Hij lichtte de visie toe 
van de N-VA over de voorbije 
vaccinatieperiode en stelde heel 
wat kritische vragen bij de invoe-
ring van het Covid Safe Ticket. 

Ook Theo’s deelname aan de 
NAVO-gesprekken in verband 
met de situatie in Oekraïne werd 
besproken. Na het aperitiefgesprek 
volgde een signeersessie van zijn 
boek ‘NAVO, hersendood of klaar 
voor de toekomst?’

Beste inwoner

2022 werd ingezet met een aperitief-
gesprek. Tijdens die eerste fysieke 
bijeenkomst sinds het coronatijdperk 
hebben we Edith Smeets, weduwe 
van Bert Vanhamel, in de bloemetjes 
gezet. Edith steunde Bert steeds door 
dik en dun in zijn politiek engage-
ment. Het was een unieke gelegen-
heid om haar te bedanken met een 
luid applaus en een bloemetje!

Onze gastspreker Theo Francken kon 
rekenen op een aandachtig publiek. 
Jammer genoeg werd hij gecon-
fronteerd met een vandalenstreek: 
graffi ti op de gevel van De Brem-
berg. Een voorval dat we ten zeerste 
betreuren. We zijn beschaamd, want 
het is onze gemeente onwaardig. 
Maar we zetten door! We nemen 
onze taak als oppositiepartij zeer 
ernstig. Geen gemakkelijke positie, 
maar we volharden. De N-VA wil de 
stem zijn van al diegenen die ons hun 
vertrouwen schonken. We kijken dan 
ook hoopvol uit naar de verkiezingen 
van 2024.

Heb je zin om onze ploeg te verster-
ken? Wil je samen met ons Oud-
Heverlee de uitstraling geven die het 
verdient? Geef gerust een seintje via 
oud-heverlee@n-va.be of via een 
van onze bestuursleden.

Maggy Steeno
Voorzitter
Maggy Steeno

We blijven actief! 
Benieuwd naar onze standpunten?
Tijdens de gemeenteraden vraagt de N-VA waarom het gemeentebestuur 
bepaalde zaken wél en andere dan weer niet uitvoert. Ook geven we een 
signaal over wat de inwoners belangrijk vinden en wat er leeft onder de 
bevolking. Wil je meer weten over onze interventies? Volg ons dan zeker op 
Facebook en/of onze website.

Op onze Vlaamse feestdag delen we naar jaarlijkse 
gewoonte een kleine attentie uit aan wie zijn Vlaamse 
Leeuw laat wapperen. Nog geen exemplaar in je bezit? 
Neem dan contact met ons op via oud-heverlee@n-va.be.

Laat je leeuwenvlag wapperen op 11 juli!
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Brabantse Wouden binnenkort Nationaal Park?
De Brabantse Wouden omvatten met het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud de omvangrijkste oude loo� ossen in 
Vlaanderen. Het gebied telt nu al meer dan 10.000 hectare natuurkern en dat in een van de drukste, meest bevolkte regio’s 
van Europa.
Vlaams minister voor Omgeving Zuhal 
Demir deed eind vorig jaar een oproep 
voor de erkenning van vier Nationale 
Parken en drie Landschapsparken. De 
provincie Vlaams-Brabant, het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB), de 
Vrienden van Heverleebos en Meer-
daalwoud, de Koninklijke Schenking en 
de 12 betrokken gemeenten waaronder 
Oud-Heverlee, bundelden hun krachten 
en dienden samen de kandidatuur van 
‘de Brabantse Wouden’ in.

Eerste horde genomen

“De Brabantse Wouden is een van de 
zes beloftevolle dossiers die geselecteerd 
werd als kandidaat voor de erkenning. 
N-VA Oud-Heverlee heeft daar altijd 
voor geijverd. We zijn dan ook blij 
dat de eerste horde genomen is”, zegt 
gemeenteraadslid Diana Bulens. “Tegen 
begin 2023 moet er een masterplan en 
een operationeel plan worden opge-
maakt op basis van de beoordeling van 
de dossiers. Midden 2023 volgt dan de 

erkenning. Dan komen we dus te weten 
of de Brabantse Wouden een Nationaal 
Park wordt of niet.”

Wat houdt zo’n label in?

Het statuut van Nationaal Park biedt 
een kader om een uniek gebied met ons 
levend erfgoed op een duurzame manier 
te bewaren én de natuurwaarde van het 
gebied in stand te houden en te ver-
sterken. Zo kunnen we de druk van de 
verstedelijking beter weerstaan en onze 
streekidentiteit vergroten.

Wat zijn onze troeven?

De Brabantse Wouden bestaan nu al 
uit meer dan 10.000 hectare natuur, 
waarvan 7.000 hectare biologisch zeer 
waardevolle Europese topnatuur. Ze 
omvatten de grootste oppervlakte aan 
eeuwenoud bos in Vlaanderen en heb-
ben een unieke uitstraling en erkenning 
omwille van hun biodiversiteit, holle 
wegen, meanderende rivieren, akkers en 
velden, reusachtige bomen en prachtige 

voorjaarsflora. Door de eeuwen heen is 
het woud, dat ooit één geheel vormde, 
erg versnipperd geraakt. De ambitie is 
om de drie wouden opnieuw te verbinden.

“Door de ligging naast een zeer druk 
bevolkt gebied en enkele steden zal dat 
een hele uitdaging zijn”, weet provincie-
raadslid Tine Eerlingen. “Maar net daar-
door hebben we een unieke uitgangs-
positie voor duurzaam toerisme en fiets- 
en wandelrecreatie. Met het Walden-
project kan alvast werk gemaakt worden 
van een betere onthaalpoort aan het 
Zoet Water en het verder verbinden van 
de natuur en bos.”

Tine Eerlingen
Provincieraadslid

Diana Bulens
Gemeenteraadslid
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De meerderheid houdt geen rekening met de 
waarde van de dorpskern. De neogotische kerk-
site is sinds 2005 beschermd als dorpsgezicht. 
Tijdens de vorige verbreding/verlegging van de A. 
Verheydenstraat (in 1966) werden bij het afgraven 
van het kerkplein humane skeletten gevonden. 
Ook in de kerkelijke archieven wordt vermeld dat 
het gaat om een middeleeuws kerkhof. Het kerk-
plein is bovendien opgenomen in het repertorium 
van mogelijke archeologische sites.

Een dorp moet in de eerste plaats een leefgemeenschap zijn. Een leefgemeenschap moet lee� aar blijven, ook dat 
is de opdracht van een goed bestuur. De huidige coalitie stelde verschillende ‘masterplannen’ op. Zo is er een 
Masterplan Haasrode met zware verdichting, een toename van het aantal woningen, een rijweg die zal worden 
verplaatst, het afvoeren van de bibliotheek en de a� raak van het oud gemeentehuis. We maken ons zorgen … 
Kan ons dorp dat wel allemaal aan?

Masterplan HAASRODE

1.

De Dassenstraat werd omgevormd tot doorgangs-
weg en krijgt een aansluiting op de Blandenstraat. 
Het gedeelte van de Blandenstraat richting de 
Parkstraat wordt autoluw gemaakt. In de Dassen-
straat werden enkele jaren geleden al autoremmers 
(verhogingen) gelegd omdat de verkeersdrukte toen 
al zeer groot was. Die drukte zal in de toekomst 
alleen maar toenemen.2.

Het STOP-principe wordt niet gehanteerd. 
Binnenkort zullen er geen bussen meer door 
onze dorpskern rijden, maar er bevinden zich 
wel haltes in de Blandenstraat. Dat terwijl men 
de dorpskern wil verdichten met een toename 
van minstens 202 wooneenheden. Wij vragen 
een mobiliteitsplan dat rekening houdt met 
iedereen.

3.

Waarom onthield de N-VA zich bij de stemming over het Masterplan Haasrode?

Tine Eerlingen
Provincieraadslid
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De dorpskern wordt verplaatst van de kerk naar de bibliotheek. 
Het bestuur wil het kerkplein aanpakken en de A. Verheyden-
straat rechtdoor trekken. Het kerkplein werd, na een lange 
juridische strijd, eigendom van de gemeente. De voorwaarde was 
echter dat het plein behouden zou worden. De gemaakte afspra-
ken worden dus gewoon aan de laars gelapt.

5.

Men negeert het historisch karakter van de site. Het kerkplein 
was historisch gezien een begraafplaats. Daarom is de plaats 
opgenomen in het repertorium van mogelijke archeologische 
sites. Daarover vinden we niets terug in de nota. We kunnen 
niet akkoord gaan met de voorgestelde plannen om de dorps-
kern te verplaatsen.

6.
Het kerkplein als dorpsplein is een verloochening van ons verleden. 
Laatst vernamen we dat zelfs de bibliotheek en het oud gemeente-
huis (lokaal muziekacademie) zouden verdwijnen en plaats zouden 
maken voor wooneenheden (lees: appartementen). Kwestie van het 
kiezersaantal zoveel mogelijk uit te breiden?

We hebben de meerderheid gewezen op alle bovenstaande punten, 
maar vinden geen gehoor. De hamvraag is: wat is de waarde van 
een dorp & hoe vullen we dat in?

7.

Gemeenteraadsleden Francis Van Biesbroeck en Maggy Steeno 
zijn bezorgd over de plannen in deelgemeente Haasrode.

We hebben de meerderheid gewezen op alle 
bovenstaande punten, maar vinden geen gehoor. 

De hamvraag is: wat is de waarde van 
een dorp & hoe vullen we dat in?

De dorpskern wordt te zwaar verdicht. Ook hier stellen we ons vragen 
over de leefbaarheid. Het woonuitbreidingsgebied met 160 wooneenhe-
den heeft een dichtheid van bijna 23 wooneenheden per hectare. Men 
wil die verdichting halen door appartementen te bouwen. De Vlaamse 
Bouwmeester heeft het over zeven verdiepingen in de dorpskernen. Op 
de gemeenteraad had de schepen het dan weer over vier verdiepingen 
met mogelijkheid om uit te breiden.

Het gebied achter de pastorietuin en de bibliotheekzone zou bezet 
worden met minstens 42 wooneenheden, ook daar gaat men voor een 
dichtheid van 36 wooneenheden per hectare. Dat terwijl er in een 
landelijke gemeente normaal een dichtheid is tussen de 8 en 15 woon-
eenheden per hectare. Al die uitbreidingen zullen een weerslag hebben 
op onze scholen, vormen van ontspanning … Ons dorpskarakter wordt 
duchtig verstoord. De N-VA vraagt een leefbaarheidsplan!

4.

www.n-va.be/oud-heverlee
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ELKE MIJMERT ...
“Of ik nog steeds overtuigd ben van mijn keuze voor de N-VA”, vraag ik mezelf af? Pats, 
boem, alles dicht op 13 maart 2020 … Twee jaar lang was het al coronanieuws wat de 
klok sloeg, nu komt de geopolitiek onze huiskamers binnen. Beelden van gebombardeerde 
huizen en gekwetste burgers door oorlogstuigen, moeders en kinderen op een wilde vlucht 
door Europa, vaders die achterblijven om de wapens op te nemen ... Het staat plots 
allemaal op ons netvlies gebrand. Hoe leg je dat allemaal uit aan je kinderen?

Met mijn pedagogische opleiding ligt mijn focus op het kleine en jongere volkje. Bij uitbreiding 
meteen ook hun ouders, het gezin dat hen omringt. Alles wat hen aanbelangt of voor hen 
beter kan, neem ik ter harte. We moeten werk maken van een jongerenafdeling in onze 
gemeente, zodat we ons N-VA-verhaal ook aan hen kunnen brengen ...

Terwijl ik appels snijd voor mijn kinderen, mijmer ik over hun toekomst en mijn eigen 
beweegredenen om begin 2021 in de politiek te stappen. Ja, ik ben nog steeds overtuigd 
van mijn keuze voor de N-VA!

Padelvelden op komst in Oud-Heverlee
Sport, beweging en gezondheid zijn van cruciaal belang in het leven. Daarom informeerden we tijdens de 
gemeenteraad van mei 2021 naar een stand van zaken in verband met de padelvelden aan het Zoet Water. 
Tennisclub TCM wilde daar vier velden aanleggen, maar de huidige coalitie stelde voor om dat aantal te 
beperken tot twee. Na onze vraag naar duidelijkheid, kwam alles (eindelijk) in een stroomversnelling terecht 
en werd het dossier verder uitgewerkt. Als alles mee zit, spelen we nog dit jaar met z’n allen padel in onze 
gemeente. Meer info via www.tcmeerdaal.be.

Bestel een ontbijtmand op zondag 10 juli!

Op 11 juli vieren we het feest van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit jaar willen we iedereen graag verwennen met een ontbijtmand.

Je kan de inhoud van onze ontbijtmanden ontdekken via oud-heverlee.n-va.be/agenda/ontbijtmand. Geef jouw bestelling voor 
26 juni door via marleen.molenberghs@n-va.be. Vergeet zeker ook je naam, adres, telefoonnummer en het gewenste aantal 
ontbijtmanden per type niet te vermelden. Je bestelling is pas defi nitief na betaling van het totale bedrag, te storten op BE35 7360 
7235 9337 met de vermelding ‘ontbijt’ en je naam. De bezorging (enkel in Oud-Heverlee) is voorzien tussen 8 en 10 uur.

We bieden drie soorten ontbijtmanden aan:
• Standaard: 15 euro/volwassene
• Luxe: 20 euro/volwassene (met fl es cava)
• Junior: 9 euro/kind

Mark Binon
Gemeenteraadslid

oud-heverlee@n-va.be
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