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Heraanleg historische dorpskern 
Oud-Heverlee eindelijk van start
Eind november startte de langverwachte heraanleg van de dorpskern 
van Oud-Heverlee: de laatste grote wegenwerken voor deze legislatuur 
en tegelijkertijd ook het koninginnenstuk. Het was ook een van de 
belangrijkste prioriteiten van N-VA Oud-Heverlee.
“Al 40 jaar wordt er gesproken over 
een vernieuwing van de dorpskern van 
Oud-Heverlee. Maar pas nu heeft deze 
ploeg, met de N-VA, er actief werk van 
gemaakt”, zegt burgemeester Alexander 
Binon. “Daar is veel tijd en energie inge-
kropen omwille van de lange onderhan-
delingen met de vele betrokken partners 
zoals Kerkfabrieken, Onroerend Erfgoed, 
bewoners, lokale handelaars, studie- 
bureau, nutsmaatschappijen en aannemer”, 
vervolgt hij. “Nagenoeg de hele dorpskern 
is beschermd dorpsgezicht en dus moes-
ten we een een ruimtelijk inrichtingsplan 
opstellen dat als basis moest dienen voor 
de uiteindelijke herinrichtingsplannen.”

“Wij willen een groen en open centrum 
realiseren rond een of meerdere histori-
sche gebouwen: de geklasseerde pastorie 
wordt gerestaureerd en zal naast haar 
kerkelijke functies ook tal van andere 
gemeenschapsfuncties van de parochie-

zaal onderbrengen, zodat die na heraanleg 
van de dorpskern en na restauratie van de 
pastorie afgebroken kan worden. Zo kan 
een gerestaureerde pastorie met haar grote 
groene tuin in een historisch heraangeleg-
de dorpskern in haar volle glorie hersteld 
worden”, aldus Alexander Binon. 

De kostprijs van de werken wordt geraamd 
op 1 miljoen euro. De werken zouden 
ongeveer zeven maanden duren en zouden 
dus klaar moeten zijn voor het bouwverlof 
van 2018. “Dit project heeft bloed, zweet 
en tranen gekost. De hele meerderheid 
en onze administratie hebben er kei-
hard aan gewerkt. Na deze heraanleg zal 
de dorpskern van 
Oud-Heverlee er veel 
beter uitzien”, besluit 
burgemeester Alexan-
der Binon.

2017 was een  
geweldig jaar

Alexander Binon werd burgemeester, 
de gemeente kocht de vijvers van 
het Zoet Water, de Maurits Noëstraat 
ging eindelijk weer open, er wer-
den kerken gerestaureerd, wegen 
vernieuwd, fietspaden aangelegd en 
de langverwachte heraanleg van de 
historische dorpskern van Oud- 
Heverlee ging van start. Wat een 
fantastisch jaar was 2017 toch! Met 
minstens evenveel verwachtingen en 
ambitie gaan we 2018 in, het laatste 
jaar van deze legislatuur. Met ons 
versterkt team blijven we dan ook 
verder werken aan een veilig, groen, 
landelijk en warm Oud-Heverlee. 
Gelukkig nieuwjaar iedereen! 

Sven Deferme
voorzitter N-VA Oud-Heverlee  Alexander Binon  

burgemeester

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 10 januari – 20 uur

Brasserie Bleu Blanc – Zoet Water

Kom samen met ons bestuur en gastspreker Jan Spooren 
klinken op het nieuwe jaar!

V.l.n.r.: Maggy Steeno, Frank Persoons, Tom Teck, Thomas Tousseyn, Sven Deferme, An Geets, Alexander Binon, Bart Littani, Mark Binon, Jarne 
Robrechts, Christine Deberdt, Jenny Van Wynendaele, Dolf Ringelé en Bram Holemans. Ontbreken op de foto: Guy Brieven, Dirk Dejaeghere, Dirk 
Vandueren, Bert Vanhamelen, Katty Mommaerts, Jef Proost en Ciska Proost.

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Oud-Heverlee wenst u een gelukkig 2018!
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Burgemeester Alexander Binon legde op zaterdag 
11 november om 11 uur bloemen neer aan het  
monument aan het gemeentehuis ter herdenking 
van de oorlogsslachtoffers.
Hij deed dit samen met de legerleiding van de ontmijnings-
dienst DOVO, gevestigd in het Meerdaalwoud, om de wapen-
stilstand van de Eerste Wereldoorlog, nu 99 jaar geleden, te 
herdenken. “Deze traditie mag niet verloren gaan, zeker niet 
nu het risico op oorlog groter wordt naarmate de periode van 
vrede, ondertussen 72 jaar, langer wordt”, vindt burgemeester 
Alexander Binon.

Herdenking 11 november

Twee nieuwkomers in ons bestuur
Sinds november versterken twee nieuwe gezichten het bestuur van onze afdeling: Bart Littani (45 jaar,  
Oud-Heverlee) en Bram Holemans (26 jaar, Sint-Joris-Weert). We stellen ze voor in dit dubbelinterview.

Heren, welkom in onze bestuursploeg. 
Wat is jullie achtergrond? 
Bart: Ik werd in 1972 als jongste van een 
gezin van vijf geboren in Oud-Heverlee. De 
vele voordelen van drie oudere zussen en 
een broer spreken voor zich. Tot op vandaag 
woon ik nog steeds in het ouderlijk huis in 
de Dorpsstraat. Boven vertoef ik samen met 
mijn dochter, terwijl mijn moeder op het 
gelijkvloers geniet van haar ‘oudere’ dag. Ze 
noemen me ‘de Litte’. Een voorrecht, want 
dat was de roepnaam van mijn spring-in-
‘t-veld-broer Erik. Helaas missen we hem 
al twee jaar. Maar op deze manier blijft hij 
toch nog in onze gedachten. Professioneel 
breek ik mijn brein voornamelijk over het 
beveiligd verplaatsen van bestanden, de 
IT-sector dus.

Bram: Ik woon al mijn hele leven in 
Sint-Joris-Weert, net zoals mijn ouders en 
grootouders. Ik loop en fiets al eens in het 
Meerdaalwoud, onze groene long. Ik heb 
een master vergelijkende en internationale 
politiek en een master in het management. 
Momenteel studeer ik nog voor mijn master 
toegepaste economische wetenschappen, 
die ik hoop te behalen in september 2018. 
Sinds bijna tien jaar vorm ik een tandem 
met mijn middelbare schoolvriendin. We 
zijn (nog) niet getrouwd en hebben (nog) 
geen kinderen.

Zijn jullie actief in het verenigingsleven?
Bram: Ik ben secretaris van de wielerclub 
de Meerdaalspurters. We organiseren drie 

tot vier wielerwedstrijden per jaar voor de 
jeugd. Ik ben zeer blij om zo mijn steentje 
te kunnen bijdragen aan wedstrijden die ik 
bij de jeugd zelf ook gereden heb. Boven-
dien werken we altijd goed samen met 
lokale handelaars.

Bart: Sinds vele jaren ben ik lid van SVK 
(sport- en vriendenkring), waar ik deel-
neem aan het sportgedeelte, maar steevast 
ook aan het gezellige nakaarten tussen 
pot en pint.

Waarom kozen jullie voor de N-VA?
Bram: Ik ben een overtuigd Vlaams-na-
tionalist. Deugdelijk bestuur, inspraak, 
transparantie en actief naar inwoners 
luisteren zijn voor mij belangrijke ele-
menten en die vind ik terug bij de N-VA. 

Bart: Ik ben van het principe ‘den-
ken-durven-doen’ en dan zeker het laat-
ste. Problemen aanpakken in plaats van 
ze alleen te benoemen, het zit in het DNA 

van de partij. De N-VA moet ook geen 
‘zuilen’ bedienen en kan zo haar eigen 
koers varen. 

Waarom hebben jullie de stap naar het 
bestuur gezet? 
Bram: Ik wil meewerken om onze mooie 
gemeente (nog) te verbeteren en een 
steentje bijdragen aan het bewezen succes 
van de N-VA. De huidige ploeg is divers 
met een mix van jonge enthousiastelingen 
en gedreven, ervaren mensen met kennis 
van zaken. 

Bart: Ik ben ondertussen al drie jaar 
actief lid van de N-VA. Het klinkt mis-
schien nogal cliché, maar de tijd leek me 
rijp om wat actiever mee te denken en 
doen om van onze gemeente een nog be-
tere plek te maken. Het maakt me blij dat 
er na 40 jaar werk wordt gemaakt van de 
heraanleg van de historische dorpskern 
op een manier die perfect past in onze 
landelijke gemeente.

 Bram Holemans en Bart Littani 
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Inspanningen lonen
Energieverbruik Oud-Heverlee daalt drastisch
Onze gemeente engageerde zich ertoe om twintig procent minder energie te verbruiken tegen 2020. Om 
deze klimaatdoelstelling te halen, rekenen we niet alleen op onze burgers om minder energie te verbruiken, 
maar geven we ook als gemeente het goede voorbeeld. Elk jaar opnieuw investeren we in energiebesparende 
maatregelen. Niet alleen het milieu heeft er baat bij, ook financieel weegt deze besparing door. 

In 2013 pakten we de school van Haasrode grondig aan met 
energiezuinige verlichting, nieuwe schrijnwerkerij, extra dak- 
isolatie en een nieuwe stookinstallatie. Sindsdien hebben we 
ook in een aantal andere gebouwen van de gemeente verouderde 
stookolieketels vervangen door condenserende gasketels. En 
wanneer we werken aan onze daken dienen uit te voeren, leggen 
we telkens een degelijke laag isolatie. 

Besparing dankzij ledlampen
Daarnaast vervangen we de verlichting in onze gebouwen 
door energiezuinigere lampen. Na de Roosenberg was nu het 
gemeentehuis aan de beurt. Door halogeenspotjes te vervangen 

door ledlampen daalde het verbruik met maar liefst 80 procent. 
Zo zal de gemeentelijke elektriciteitsfactuur enkele honderden 
euro’s per maand dalen.

Ook in de toekomst zullen we blijven in-
vesteren om onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Zo onderzoeken we de mogelijk-
heid om zonnepanelen te installeren op de 
gemeentelijke daken. 

 Tom Teck,   
schepen

Langverwachte ophaling roze zak
De N-VA is opgetogen dat Ecowerf vanaf januari 2018 de roze zak voor zachte plastics elke zes weken aan huis zal ophalen. 
Hopelijk zet dit iedereen aan om nog meer te sorteren! Dat is immers beter voor het milieu en voor je portemonnee.

Betere openingsuren van het gemeentehuis
Betere dienstverlening 
Na een grondige evaluatie de voorbije maanden zal de dienstver-
lening in het gemeentehuis aangepast worden met ruimere ope-
ningsuren, een interne verhuis van de diensten, meer inzet op 
het digitaal afleveren van documenten en werken op afspraak. 
Op die manier zetten we in op een betere dienstverlening. “Uit 
de burgerbevraging in het voorjaar van 2017 kwam naar voor 
dat het merendeel van de bevraagde inwoners al tevreden is over 
de dienstverlening, maar vooral dat er vraag is naar ruimere 
openingsuren en de mogelijkheid om op afspraak te komen”, 
zegt burgemeester Alexander Binon. 

Geen wachtrijen op dinsdagavond
Om hieraan tegemoet te komen, werden de openingsuren voor 
de diensten burgerzaken, ruimtelijke ordening, leefmilieu,  
infrastructuur en vrije tijd verbeterd. “Vanaf 1 januari 2018  
zullen de loketten op dinsdag niet meer open zijn in de 
voormiddag, maar zijn ze doorlopend open van 13.30 uur tot 
en met 20 uur, zodat inwoners meteen na hun werk kunnen 
langskomen. Bovendien zijn deze diensten voortaan ook open 
op woensdagnamiddag. Op donderdag kunnen de inwoners op 
afspraak verder geholpen worden”, vertelt Alexander Binon. 

Centralisatie diensten
Daarnaast worden de diensten waar de inwoners terechtkunnen 
gecentraliseerd in het gebouw naast het huidige gemeentehuis, 
het Sociaal Huis. De ondersteunende diensten worden onder-

gebracht in het huidige gemeentehuis. In het kader van de inte-
gratie van het OCMW worden de ondersteunende diensten van 
het OCMW en het gemeentehuis ook samengevoegd. De hele 
verhuis zou eind maart 2018 afgerond moeten zijn.

Digitaal aanbod
Het is nu al mogelijk om verschillende documenten aan te vra-
gen via het digitaal loket van de gemeente. In 2018 zullen er ook 
steeds meer attesten en uittreksels digitaal afgeleverd kunnen 
worden.

 Tom Teck, An Geets, Alexander Binon, Dirk Vandueren, Katty 
Mommaerts en Jarne Robrechts voor het Sociaal Huis waar de 
diensten voor de inwoners zullen worden gecentraliseerd.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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