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N-VA gaat voor een
groen, landelijk en sterk
Oud-Heverlee
Als aanloop naar de vakantie stellen wij u graag onze toekomstvisie op Oud-Heverlee voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober voor. Wij heten u van harte welkom op deze voorstelling
op vrijdag 29 juni om 20 uur op de feestweide van de Meerdaalwoudfeesten vlakbij de parking ‘de Torenvalk’. Deze verkiezingen
zullen historisch zijn. De inzet is een groen en landelijk OudHeverlee of een meer verstedelijkte gemeente. N-VA OudHeverlee staat voor een groen, landelijk en sterk Oud-Heverlee.

Alexander Binon, burgemeester

Sven Deferme, voorzitter

Landelijk

Groen

Sterk

N-VA Oud-Heverlee heeft bewezen dat ze succesvol kan besturen, resultaten boekt en een toekomstvisie ontwikkelt. Wij
vragen uw steun om dit beleid te kunnen verderzetten en nog te
verbeteren.

Wij verzetten ons tegen de verstedelijking van onze landelijke gemeente. Andere gemeenten zien er steeds meer uit als
een voorstad van Leuven. Dat willen we hier niet. Er is wel een
tendens om kleiner te gaan wonen of grote bestaande woningen
op te splitsen, maar we gaan daar doordacht mee om. Waar het
past voor de goede ruimtelijke ordening, kunnen grondgebonden
woningen gebouwd worden op kleinere percelen of kunnen we
grote woningen opsplitsen, zodat oudere inwoners er kunnen
blijven wonen.
Wij willen landelijke gemeenten als de onze versterken. In
vergelijking met de steden en de verstedelijkte gemeenten
krijgen landelijke gemeenten immers veel minder middelen uit het
gemeentefonds. Rijke inwoners staat niet voor een rijke gemeente!
We hebben titanenwerk verricht om Oud-Heverlee weer op het
juiste spoor te zetten: een nieuwe bestuurscultuur met maximale
inspraak van de bevolking, doortastende maatregelen inzake
verkeersveiligheid en een indrukwekkend pakket wegenwerken
die allemaal tijdig werden afgewerkt en dit binnen een zeer strak
budgettair kader. De resultaten mogen zeker gezien worden.

Vrijdag 29 juni om 20 uur
Aansluitend: receptie
Feestweide Meerdaalwoudfeesten achter
‘Château de Namur’/restaurant Vers Namur
(Blanden), bereikbaar via parking ‘De Torenvalk’

Veilig thuis in een welvarend Oud-Heverlee

Als groenste gemeente van Vlaanderen, door onze unieke ligging
tussen Meerdaalwoud en Heverleebos, ligt onze identiteit in
ons groene en landelijke karakter. Met de oprichting van een
Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos willen we ervoor
zorgen dat dit zo blijft. Een Nationaal Park legt onze identiteit
vast en zal bepalend zijn voor ons gemeentebeleid, onder meer op
het vlak van de strijd tegen de verstedelijking.

Deze verkiezingen zullen de toekomst van onze gemeente
fundamenteel en onherroepelijk bepalen en gaan om het
behoud van onze identiteit: het groene en landelijke karakter
van onze gemeente. Het belang van deze verkiezingen voor
Oud-Heverlee en haar inwoners kan niet onderschat worden!
De N-VA is de beste garantie voor een groen, landelijk en sterk
Oud-Heverlee.
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Mark Binon (Blanden),
49 jaar, fervent loper
en voorzitter van de
sportraad.

Sven Deferme, Tom Teck, Maggy Steeno en Alexander Binon.

Bart Littani (Oud-Heverlee),
onze IT-knobbel.
Jarne Robrechts (Haasrode),
24 jaar, combineert de
gemeenteraad met zijn studies.

Alexander Binon (Blanden), 41 jaar,
burgemeester en lijsttrekker.

Wie is N-VA Oud-Heverlee?

Maggy Steeno (Haasrode),
schepen van Cultuur, onze
eerste vrouw op de lijst.

Dirk Vandueren (Oud-Heverlee),
gewezen afdelingsvoorzitter en onze
kandidaat voor de provincieraad.

Tom Teck (Oud-Heverlee),
schepen van Sport, toont
zich van zijn lenigste kant.

Mark Binon, Frank Persoons, Dirk Vandueren, An Geets,
Stijn Moeys, Jarne Robrechts en Alexander Binon.
Stijn Moeys (Sint-Joris-Weert),
43 jaar, bekend horecaondernemer
uit de streek.

An Geets (Haasrode), 29 jaar
en net moeder geworden.
Bart Littani, Jarne Robrechts, Dirk Vandueren en An Geets.

oud-heverlee@n-va.be
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Sven Deferme, voorzitter

Francis Van Biesbroeck

Alexander Binon, burgemeester

Partijloos geworden Francis Van Biesbroeck versterkt
N-VA Oud-Heverlee
De immer minzame tandarts uit Blanden, Francis Van Biesbroeck (63 jaar), was recent partijloos geworden. N-VA Oud-Heverlee
verwelkomt het gemeenteraadslid met open armen. Hij is al langer enthousiast over onze visie op de gemeente. “De visie en het
programma van N-VA Oud-Heverlee sluiten erg nauw aan bij mijn toekomstbeeld voor Oud-Heverlee”, zegt Francis Van Biesbroeck.
“N-VA wil het groene en landelijke karakter van onze prachtige gemeente bewaren, onder andere door de oprichting van een Nationaal
Park, maar tegelijkertijd toch voldoende woonruimte behouden voor onze eigen inwoners.”

Laatste wegenwerken
De allerlaatste wegenwerken van deze legislatuur gebeuren op de Waversebaan. Daar laten we de met asfalt
overlaagde betonplaten tussen de Justin Scheepmansstraat en de Eikenlaan affrezen.
Op de betonnen rijweg van de Waversebaan werden in het
verleden diverse slemlagen aangebracht. Die zijn ondertussen in
zeer slechte toestand. Jaarlijks komen er stukken los, waardoor
er gaten ontstaan die tot gevaarlijke situaties leiden voor de
weggebruikers. Tot nu toe werden deze gaten regelmatig hersteld
met gietasfalt, maar ieder jaar komt er meer en meer van het
asfalt los. Affrezen werd eerder al uitgevoerd op de Waversebaan
tussen de Eikenlaan en de Blokkenstraat. Deze aanpak geeft een
beter resultaat dan de herstellingen met gietasfalt.
De bedoeling is om in het gedeelte tussen de Justin Scheepmansstraat en de Eikenlaan deze slemlagen af te frezen, de voeg-

vullingen te vernieuwen en waar nodig de betonplaten fijn te
frezen. De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 65 000
euro. Dit zijn geen verloren kosten, want het resultaat zal
hetzelfde wegdek zijn als het gerenoveerde deel tussen de
Boslaan en de Blokkenstraat. Later moet het wegdek enkel nog
versmald worden en moeten we er nieuwe fietspaden aanleggen.
Zo zal de Waversebaan in Oud-Heverlee van aan de Boslaan
(vlakbij de E40) tot voorbij het Zoet Water tegen begin
september een nieuw of vernieuwd wegdek hebben.

Eerste resultaten van onze enquête:
 Wist je

dat twee derde van de respondenten gewonnen is voor de oprichting van een
nationaal park?
 Wist je dat drie vierde van de respondenten geen fusie wil van onze landelijke
gemeente?
 Wist je dat drie vierde van de respondenten tijdens de weekdagen ’s nachts de lichten
gedoofd wil zien op de niet-hoofdwegen, om zo energie te besparen?
Meer resultaten van onze enquête zullen binnenkort beschikbaar zijn op onze website.

Veilig thuis in een welvarend Oud-Heverlee

www.n-va.be/oud-heverlee

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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