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Beste inwoners,

Het jaartal 2020 bevat dubbele cijfers: 
2 keer 20. Die combinatie deed me 
al vermoeden dat het een raar jaar 
zou zijn. Hopelijk kunnen we weldra 
de deur van de pandemie achter ons 
sluiten en kunnen we vol goede moed 
uitkijken naar de toekomst.

De coronacijfers in onze gemeente
bevestigen dat onze inwoners 
verantwoordelijkheidszin hebben. Dat 
we wonen in een groene gemeente 
heeft hier zeker toe bijgedragen. 
Velen onder u hebben de voorbije 
maanden uitgelezen plekjes, speciale 
gebouwen of bijzondere bomen in 
onze gemeente ontdekt. We beseffen 
allemaal opnieuw hoe belangrijk onze 
bossen en onze open ruimte zijn en 
hebben fysieke verbondenheid leren 
herwaarderen. We hopen ook dat u 
samen met ons wil werken aan het 
behoud van het landelijke karakter 
van Oud-Heverlee. Onze gemeente is 
dat meer dan waard!

Volg N-VA Oud-Heverlee en blijf op de hoogte
De N-VA doet heel wat voorstellen op de gemeenteraad en neemt de beslissingen van de 
meerderheid kritisch onder de loep. We geven ook een signaal over wat de inwoners belangrijk vinden. 

Wilt u meer weten? Volg onze Facebookpagina N-VA Oud-Heverlee en onze website 
www.n-va.be/oud-heverlee. U kan de gemeenteraad ook live volgen via de livestream van de gemeente.

Vier 11 juli in uw bubbel

met bier, kaas en pralines
Onze ondervoorzitter Stijn Moeys is zytholoog: hij kent alles over de kunst van bier 
brouwen en proeven. Op 11 juli om 20 uur informeert Stijn u online over de combinatie 
van verschillende streekbieren met kaas en pralines.

Inschrijven kan via www.n-va.be/oud-heverlee of via onze Facebookpagina
tot 5 juli. Uw inschrijving is defi nitief na overschrijving op BE35 7360 7235 9337 
(N-VA Oud-Heverlee) met vermelding van uw naam en keuze (pakket 1, 2 of 3), 
het aantal en met mededeling afhalen of zo nodig het leveringsadres.

Uiteraard kan u ook zelf proeven. We 
stellen drie pakketten voor:

•  Pakket 1: 5 kazen en 5 bieren: 
30 euro 

•  Pakket 2: 8 pralines met 4 bieren: 
25 euro

•  Pakket 3: 5 kazen, 8 pralines en 
9 bieren: 50 euro

U kan de pakketten op 11 juli tussen 
11 en 12 uur afhalen in O.C. Blanden, 
Bierbeekstraat 8b, Blanden. Uitzonderlijk 
leveren we ook aan huis tussen 12 en 
14 uur. De link voor de virtuele proeverij 
krijgt u na inschrijving en betaling.

Oud-Heverlee
N-VA Oud-Heverleewww.n-va.be/oud-heverleeoud-heverlee@n-va.be

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.
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N-VA Oud-Heverlee  
verwelkomt  
Elke Thoelen als 
nieuw bestuurslid
Elke is 46 jaar, is getrouwd met Wouter en woont 
samen met haar vier kinderen in de deelgemeente 
Oud-Heverlee. De politieke interesse is er bij 
Elke altijd geweest, maar nu voelt ze de nood-
zaak om die interesse om te zetten in daadwer-
kelijk engagement. Ze doet dat in de eerste plaats voor haar kinderen, voor de aanstormende generatie, de toekomst dus. 

Waarom kiest Elke voor de N-VA? 
“De partij heeft de juiste instelling en filosofie en de nodige zin voor ecorealisme. Ze hebben bewezen dat ze goed kunnen  
besturen met een duidelijke visie op onderwijs, identiteit, migratie, energie, klimaat en financiën. Ook niet te vergeten zijn 
onze kunsten, cultuur en geschiedenis. Elke vereniging kan toch bevestigen dat onder het lokaal beleid van de N-VA de cultuur 
en onze verenigingen weer de aandacht kregen die ze verdienen. Tijdens het beleid van de N-VA had ik echt het gevoel dat 
natuur en cultuur elkaar hadden gevonden! Daarom kies ik resoluut voor de N-VA.”

De mysterieuze trap op 
voetweg 16
Voetweg 16 in Blanden is een veelgebruikte verbinding  
tussen de Kartuizersstraat en de Blandenstraat. Door de 
bouw van De Kouter werd deze voetweg verlegd naar de 
perceelsgrens. Het bordje ‘voetweg 16’ stelt duidelijk dat 
deze 2,20 meter breed moet zijn. Eind vorig jaar stelden 
we plots vast dat men op het wegje een trap had geplaatst, 
waardoor de doorgang maar 40 centimeter breed was. 

Geldverspilling
Dat een partij die voorstander is van het openstellen van 
voetwegen er nu zelf een barricadeerde, wekte onze  
verbazing. Maar niemand wist ervan en waarom deze trap 
er stond was een nog groter vraagteken. Nadat de N-VA  
het probleem had aangekaart, verdween de trap even  
mysterieus als hij gekomen was. Geldverspilling? Volgens 
de bevoegde schepen zal de trap gestockeerd worden  
om elders te gebruiken … Van een efficiënte investering 
gesproken! 

Trouwen in openlucht: 
mooi eerbetoon aan onze 
natuurlijke omgeving
In verschillende gemeenten rondom Oud-Heverlee kan 
men al trouwen in openlucht. Vanuit de oppositie kwam 
het voorstel om dat ook in onze gemeente mogelijk te 
maken. Sinds kort kan dit effectief, op een mooie plaats op 
de Zoet Water-site. 

N-VA vraagt ondersteuning vanuit gemeente
Alleen spijtig dat de koppels volledig zelf instaan voor de 
praktische organisatie. Niet evident als er verschillende 
koppels na elkaar willen trouwen op dezelfde dag. Hier 
hadden we toch graag wat meer ondersteuning gezien 
vanuit de gemeente.

oud-heverlee@n-va.be
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Nieuwe democratie zorgt voor  
respect voor de grootste partij
Eind april keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet ter versterking van 
de lokale democratie definitief goed. Dit ontwerpdecreet wordt voorgelegd aan 
het Vlaams Parlement voor verdere afhandeling. Het decreet bevat toch wel 
enkele zeer belangrijke wijzigingen. Wat zal er dan concreet veranderen bij de 
volgende gemeenteraads- en provincieverkiezingen?

1   De opkomstplicht verdwijnt: iedereen heeft wel het recht 
om te stemmen, maar is niet langer verplicht.

2   Het belang van de lijststem wordt afgeschaft: de  
kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zullen  
worden verkozen, ongeacht de plaats op de lijst.

3   Initiatiefrecht voor de lijsttrekker van de lijst met de 
meeste stemmen: de partij met de meeste stemmen krijgt 
tijd om een coalitie te vormen.

4   Meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester: de 

stemmenkampioen van de grootste meerderheidsfractie 
wordt automatisch burgemeester.

5   Constructieve motie van wantrouwen waarbij een meer-
derheid van de gemeenteraad meteen een schepencollege 
of een bepaald lid ervan laat vervangen. 

Als de N-VA bij de verkiezingen in 2024 opnieuw de grootste 
partij is, ligt de bal dus in ons kamp. We kijken er hoopvol 
naar uit en rekenen hiervoor uiteraard op u!

Inspraak in mobiliteitsplan: 
een goede zaak voor de 
leefbaarheid?
In Sint-Joris-Weert, Haasrode en Blanden werd druk gewerkt 
aan een mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur plaatste retro 
paaltjes, borden met de vraag om uw stem te laten horen, 
enzovoort. Vervolgens gaat men aan de slag met de verzamelde 
gegevens. Op die manier willen de meerderheidspartijen 
inspraak geven aan de burger. 

Niet representatief
Dat klinkt mooi, maar volgens ons staat deze werkwijze toch 
nog ver van de inwoners. De stem van een beperkt aantal 
buurtbewoners is toch niet representatief? Wij vinden boven-
dien dat mensen van buiten de betrokken deelgemeente niet 
thuishoren in deze bevraging. Ze geven een verkeerd beeld 
van de wensen van de inwoners. Wij dringen dan ook aan op 
een correcte bevraging van al de betrokken bewoners.

Padelvelden in Oud-Heverlee?
De Zoet Water-site, met de achterliggende sportterreinen, is uitermate geschikt 
voor de ontwikkeling van de padelsport, een mix van squash en tennis. De 
meerderheidspartijen kondigden in de krant aan dat TC Meerdael padelvelden 
krijgt met steun van de gemeente. TC Meerdael financiert alles zelf, maar wacht 
op de toelating en inplanting door het gemeentebestuur. We vroegen op de 
gemeenteraad van mei naar de stand van zaken in het dossier. Het antwoord dat 
we kregen is dat er vier velden zullen komen en dat het overleg bezig is. Verdere 
informatie volgt dus nog. De N-VA hoopt dat deze velden er snel komen.

Een dierenasiel in onze buurt 
zou een verrijking zijn
N-VA Leuven zou graag een nieuw dierenopvangcentrum zien  
in onze regio. Leuven werkt nu nog samen met verschillende  
opvangcentra buiten de provincie. N-VA Leuven vond ondertussen 
een boerderij die geschikt zou zijn. 

N-VA Oud- 
Heverlee 
steunt dit 
project hon-
derd procent 
en hoopt dat 
de provincie 
Vlaams-Bra-
bant er mee 
haar schouders 
onder zet.

www.n-va.be/oud-heverlee
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


