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N-VA ZORGT VOOR
SPEELRUIMTE KINDEREN
Een grotere speelplaats voor de
kinderen en tegelijkertijd een
besparing van 1 miljoen euro!

V.U.: Dirk Vandueren, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee

Op 1 september kregen de leerlingen van de basisschool van OudHeverlee een leuke verrassing: de
speelplaats was twee keer zo groot.
De verdubbeling van de speelplaats
is het gevolg van een betere benutting van onze bestaande gebouwen.
We brachten de naschoolse kinderopvang onder in de gebouwen van
de gemeenteschool van Oud-Heverlee waardoor een (nutteloos) nieuw
gebouw voor kinderopvang op deze
plaats niet nodig was.
Het resultaat is een besparing van
1 miljoen euro voor de belastingbetaler, maar vooral veel meer
ruimte voor de kinderen. “De kindjes
maken minder ruzie door de grotere
speelplaats” is de leuke feedback
die we kregen van een juffrouw. De
afwerking met groen volgt dit najaar.

OUD-HEVERLEE
Kom naar ons colloquium
‘De Nederlanden 1815-1830’!
vrijdag 27 november - 19.30 uur
In 1815 werden de Nederlanden
verenigd voor een korte periode van
15 jaar. Naar aanleiding van de 200ste
verjaardag hiervan organiseert de
N-VA op vrijdag 27 november 2015
een colloquium in de historische
locatie van Het Kastanjehof in Pellenberg. Zo kan elke geïnteresseerde
een beter inzicht verwerven in de
eigen geschiedenis.
Prof. em. Luc De Vos (KU Leuven),
Prof. Hendrik Vuye (UNamen),
Prof. em. Frans-Jos Verdoodt (RUG
& UA) en Pierre Therie als moderator belichten verschillende relevante thema’s zoals de gevolgen voor
de Nederlanden van de nederlaag
van Napoleon in Waterloo, aspecten
van staatsrecht en taalwetgeving
onder Willem I, en de Nederlanden
onder Willem I.
Inschrijven kan via
www.denederlanden1815-1830.be

Herdenking Pieter Willems
Prof. dr. Pieter
Willems
(1840-1898)
was afkomstig
uit Maastricht
en was meer
dan 30 jaar een
spilfiguur in
de Vlaamse
Beweging
en aan de
Leuvense
Universiteit.

Maggy Steeno,
schepen van cultuur

Hij richtte het Davidsfonds op en hij streed
mee voor de Gelijkheidswet van 1898.
Dankzij deze wet werd het Nederlands
in België erkend als officiële taal naast
het Frans. Op 12 september 2015 werd
zijn nalatenschap herdacht in Sint-JorisWeert, waar professor Pieter Willems een
buitenverblijf had, het Biezenhof, naast de
taalgrens.

Bestuurslid Frank Persoons en eerste schepen
Alexander Binon namen het initiatief tot dit
colloquium: “Het is belangrijk dat elke

Vlaming zijn geschiedenis goed kent
om de huidige Belgische context te
kunnen begrijpen.”
https://www.facebook.com/NVAOUDHEVERLEE
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Interview met Thomas Tousseyn,
gemeenteraadslid N-VA Oud-Heverlee
Waarom heb je je in 2012 verkiesbaar
gesteld?

Merkt u vooroordelen aan het label
‘politicus’?

Ik heb me erg laat kandidaat
gesteld. We waren pas in 2011 in
Oud-Heverlee komen wonen en
gezien we hier geen netwerk hadden, achtte ik mijn toegevoegde
waarde op een lijst beperkt. Onze
verhuis was een expliciete keuze
om de kinderen een veilige en
warme omgeving aan te bieden,
en ik wou me daarvoor inzetten.
De nood aan verandering bij de
mensen bleek echter zo groot, dat
ik ons team wou ruggensteunen
vanop een onverkiesbare plaats.
De kiezer wou dat anders, en dus
neem ik mijn verantwoordelijkheid
als gemeenteraadslid.

Voor ik in de politiek stapte had ik
zelf ook vooroordelen. Er zal ongetwijfeld cliëntelisme bestaan, maar
ik ontmoet vooral idealisten in alle
partijen. Ieder heeft het beste voor,
enkel de prioriteiten en de manier
waarop verschilt soms, maar dat
maakt het boeiend.

Heb je ooit op een andere partij
gestemd?
Ik ben opgegroeid in een oranje
bastion nabij Brugge, waar mijn
grootvader OCMW-voorzitter was.
Ik stemde op personen naar wie ik
opkeek, eerder dan op programma’s. Sinds Bart De Wever vielen
deze wonderwel samen.
Op weg naar je huis zag ik verkeersdrempels. Tevreden?
In het begin is het wat wennen,
maar ze missen hun doel niet:
minder snel en minder
sluipverkeer. Ik zal alvast een
stuk geruster zijn als mijn zoon
volgend jaar met de fiets naar
Leuven naar school gaat.

Wat zijn de kwaliteiten van een goed
politicus?
De volkspoliticus die op pensenkermissen zijn stemmen koopt,
behoort tot het erfgoed. Veel gezinnen werken met twee buitenshuis
en willen realisaties zien. De politicus zelf is best onzichtbaar.
Het onderwijslandschap verandert.
Waar zie je nog verbetering?
Onderwijs is de sleutel tot succes
in onze diensten-georiënteerde
maatschappij. Ik heb een redelijk
compleet beeld van het landschap, omdat ik zelf doceer aan
studenten geneeskunde, en mijn
vrouw gemotiveerd aan de slag is
in de hogeschool. Vrienden geven
elke dag het beste van zichzelf in
de middelbare school, en ik ben
getuige van hoe er de basisschool
HHOH creatief gedifferentieerd
wordt en hoe initiatieven tegen
pesten ingang vinden. We moeten
blijven investeren, zowel in mensen als infrastructuur.

Hoe combineer je kankeronderzoek,
docent, bestuurder bij Cercle Brugge
en politiek?
Het zijn allemaal uit de hand gelopen passies, geen verplichtingen.
Als arts en in de politiek stel ik mij
ten dienste van de maatschappij.
Mijn engagement bij Cercle Brugge
is een cocktail van jeugdsentiment
en voortzetten van familiewaarden
die wijlen mijn grootvader
(oprichter van blindenzorg ‘Licht
en Liefde’) predikte.
Wat is een van je minpunten?
Volgens Baricco ben ik een barbaar. Een barbaar jaagt ervaringen
na die fundamenteel anders zijn
dan die van de oude, romantische
mens, die geloofde dat studie,
ervaring, stilstand en verdieping
in elkaars verlengde liggen. In
tegenstelling zoekt de barbaar de
ruimte die versnelling genereert.
Hij flitst van de ene beweging naar
de andere en leeft in een ervaring
van de doorgaande beweging …
met als risico nooit ergens
aan te komen.

‘Prof. dr. Thomas Tousseyn in de aula voor zijn
studenten geneeskunde: als gemeenteraadslid is
hij een sterke troef voor de N-VA Oud-Heverlee’.

Wist je dat …
Herwaardering dorpskern Oud-Heverlee
- we na de overeenkomst met de kerkfabriek over de eigendomsrechten nu een
inrichtingsplan voor de dorpskern voorbereiden?
- dit klaar zal zijn in het voorjaar van 2016?
- we de Vaalbeekstraat in de dorpskern ondertussen heraanleggen?
- we 1,2 miljoen euro voorzien om de dorpskern aantrekkelijker te maken?

oud-heverlee@n-va.be
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Erfpacht OHL: een win-winsituatie
De gemeenteraad heeft een erfpachtovereenkomst van 27 jaar met OHL afgesloten. OHL
investeerde meteen in een kunstgrasveld en heeft nu de mogelijkheid om het sportcomplex aan de Korbeekdamstraat uit te bouwen tot een volwaardig topsportcentrum.
“De gemeentelijke steun aan OHL gebeurt vanaf nu ook in alle transparantie: OHL kan
rekenen op een jaarlijkse toelage van 18 000 euro om het complex te onderhouden. Als
schepen van Sport ben ik zeer blij dat de jeugdspelers van onze gemeente tot en met U17
in Oud-Heverlee kunnen blijven spelen”, aldus Tom Teck.

Tom Teck
Schepen van Sport

Grote rioleringswerken O.L.V.-straat & Maurits Noëstraat:

doorgaand verkeer onmogelijk
Aquafin is in augustus gestart met de aanleg van een
gescheiden riolering: het afvalwater van meer dan 400
inwoners (tussen Prosperdreef en Zoet Water) wordt
afgekoppeld en opgepompt naar het waterzuiveringsstation in Vaalbeek. Deze werken zullen 14 maanden
duren en nemen de hele breedte van de weg in beslag.
Daarom kan er niet gewerkt worden met verkeerslichten om afwisselend verkeer toe te laten. Omdat dit de
belangrijkste verbinding is van oost naar west in ons
dorp zorgen deze werken uiteraard voor hinder, maar
we proberen die zoveel mogelijk te beperken.

Buurtbewoners en fietsers tevreden: Kerspelstraat wordt

niet afgesloten maar wordt fietsstraat!
van Leuven en valt onder het beheer van het
Agentschap Natuur en
Bos. De klachten over
de staat van deze weg
kwamen wel bij ons
terecht omdat de stad
Leuven geen gehoor gaf
aan deze klachten.

Ook al ligt deze weg
niet op ons grondgebied, toch hebben we
De heraanleg van de Kerspelstraat: N-VA Oudeen oplossing gezocht
Heverlee ijverde met succes voor een oplossing
in samenspraak met en
tot tevredenheid van zowel buurtbewoners als
op kosten van Natuur
fietsers en voetgangers!
en Bos en dit tot grote
tevredenheid van de
De Kerspelstraat vormt de verbinbuurtbewoners. De Kerspelstraat
ding in het bos tussen de Naamsetussen de Naamsesteenweg en de
steenweg, de Banhagestraat en de
Banhagestraat blijft toegankelijk
Vinkenbosstraat. Zij ligt niet op
voor auto’s, maar krijgt het statuut
het grondgebied van Oud-Hevervan een fietsstraat: fietsers krijgen
lee, maar wel op het grondgebied
absolute voorrang en de weg wordt

ook in die zin heraangelegd in
de zomer van 2016: de weg van
3,5 meter breed zal bestaan uit een
1 meter brede asfaltstrook en uit
2,5 meter grasdallen en voorzien
zijn van twee uitwijkstroken.
Het stuk tussen de Banhagestraat en
de Vinkenbosstraat werd inmiddels
verhard en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer: een zegen voor
fietsers. Zeker voor de jonge fietsers
uit Blanden die zo veilig naar de
middelbare school kunnen fietsen is
dit een enorme vooruitgang!
N-VA Oud-Heverlee staat garant
voor verstandige oplossingen die
tegemoet komen aan zowel de
buurtbewoners als aan passerende
fietsers en voetgangers!
Alexander Binon
Eerste schepen
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Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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