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De kracht van
verandering
We zijn nu net over de helft van de huidige
legislatuur. De kracht van verandering laat
zich zien in onze gemeente. De voorbije
jaren investeerde deze coalitie meer dan
ooit in de vernieuwing en het verkeersveiliger maken van onze wegen in volledige
transparantie en met inspraak van onze
inwoners. De langverwachte hernieuwing
van de dorpskern van Oud-Heverlee komt
eraan. Door een verschuiving van de
activiteiten maakten we ruimte voor de
naschoolse opvang, de muziekacademie
en de bibliotheek. Hiermee spaarden we
dan ook nog een pak geld uit.
Er zijn al heel wat projecten gerealiseerd,
maar het werk is nog niet klaar. Daarom
vragen we u om de enquête ‘Iedereen
burgemeester’ in te vullen, zodat we kunnen evalueren welke accenten we verder
nog moeten leggen in deze legislatuur.
Laat deze kans op nog meer inspraak niet
voorbij gaan. U vindt deze enquête bij dit
huis-aan-huisblad.

Een toekomstvisie
voor de dorpskern van
Oud-Heverlee

De gemeenteraad keurde in maart een totaalvisie goed voor de herwaardering van de
dorpskern van Oud-Heverlee. Vanaf 2017 beginnen de werken. Fietser, voetganger én het
historisch patrimonium staan centraal.
Het beeldkwaliteitsplan schetst een totaalvisie voor de dorpskern van Oud-Heverlee:
een ingegroende dorpskern, waar de fietser,
voetganger en het historisch patrimonium
centraal staan. De inwoners reageerden
alvast enthousiast op het ontwerp tijdens
de infovergadering eind januari. Sinds eind
maart is het plan dus definitief. Entreebomen langsheen de Waversebaan zullen de
dorpskern aankondigen. De Dorpsstraat zelf
wordt uitgebouwd tot een groene centrumas

U kan uw mening ook rechtstreeks geven
aan onze schepenen en bestuursleden,
bijvoorbeeld op onze jaarlijkse barbecue
die we organiseren naar aanleiding van
de Vlaamse feestdag. U kan natuurlijk ook
langs komen
om een glaasje
te drinken!
Een deugddoende vakantie aan
iedereen en
hopelijk tot op
11 juli!
Sven Deferme, voorzitter

met verschillende plekken om te vertoeven.
Het nieuwe wegprofiel biedt ruimte voor de
voetganger en fietser en een kenmerkende
straatboom organiseert het parkeren.
De dorpskern van Oud Heverlee zal meer
autoluw worden. De Dorpsstraat wordt grotendeels éénrichting, zoals de Vaalbeekstraat.
Het smalste deel van de Bogaardenstraat

wordt verbreed, zodat trage weggebruikers
hier ook voldoende ruimte krijgen.
Deze totaalvisie dient nu te worden omgezet
in een uitvoeringsdossier. In een eerste
fase zal de Bogaardenstraat heraangelegd
worden, gevolgd door
de herinrichting van de
Dorpsstraat van aan de
Bogaardenstraat tot en
met het kruispunt met de
Broekstraat. Wij voorzien
dat de werken kunnen
Alexander Binon
starten vanaf 2017.
Eerste schepen
N-VA Oud-Heverlee
heeft van meet af aan zijn schouders gezet
onder de herwaardering van de dorpskern
van Oud-Heverlee. We verloren geen tijd en
troffen de meeste cruciale voorbereidingen.
We zijn nu bijna aan het einde van de voorbereidingen. Meteen daarna, in 2017, kan de
langverwachte uitvoering beginnen.
Ook de dorpskern van Vaalbeek wordt
aangepakt. In het centrum van Vaalbeek
zal een deel van de Gemeentestraat en
van de Grezstraat heraangelegd worden in
kassei met zijdelingse betonstroken.
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Nieuwe bestuursploeg aan de slag
De leden van N-VA Oud-Heverlee verkozen in maart Sven Deferme (41) tot nieuwe
afdelingsvoorzitter. Sven is apotheker van
opleiding en startte zijn politieke loopbaan
in 2013 als gecoöpteerd lid van het lokale
N-VA-afdelingsbestuur. Sinds begin 2016 is
hij actief als adviseur gezondheidszorg op de
studiedienst van de N-VA.

V.l.n.r.: onderaan: Jarne Robrech
ts, Mag
midden: Frank Persoons, Katty Mom gy Steeno, Sven Deferme, Alexander Binon, Tom Teck;
maerts, Jef Proost, Jenny Van Wyn
endaele, Guy Brieven;
achteraan: An Geets, Thomas Tous
seyn, Dirk Vandueren. Ontbreken
op de foto: Dirk Dejaeghere,
Ciska Proost, Dolf Ringelé, Christin
e Deberdt en Bert Vanhamel.

“Eerst en vooral wens ik onze vorige voorzitter, Dirk Vandueren,
te bedanken voor zijn tomeloze inzet van de voorbije jaren. Ik
zal dan ook zijn taak met evenveel overgave verderzetten”, zegt
Sven Deferme, de nieuwe voorzitter.

Werden ook nog verkozen in het afdelings
bestuur: Guy Brieven, Christine Deberdt, Dirk Dejaeghere, An
Geets, Ciska Proost, Jef Proost en Dolf Ringelé. Samen met
de schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden vormt deze
18-koppige ploeg de volgende drie jaar het afdelingsbestuur van
N-VA Oud-Heverlee.

Frank Persoons (71) uit Blanden werd verkozen als nieuwe ondervoorzitter. “Ik zal Sven ondersteunen in zijn taak als voorzitter en zal samen met hem een tandem vormen om het goede
werk uit het verleden verder te zetten zodat de N-VA ook in de
toekomst een mooie rol kan spelen in deze gemeente.”

“De N-VA beschikt over de bestuurders én het programma om
de gemeentefinanciën verder op orde te zetten én tegelijk de
leefbaarheid te garanderen van Oud-Heverlee als gemeente om
in te leven, te werken, te winkelen, te ondernemen, te fietsen, te
feesten en te sporten”, besluit de nieuw verkozen voorzitter.

Dorpskern Haasrode krijgt flexibele paaltjes
In de Armand Verheydenstraat, in de dorpskern van Haasrode,
werden de oude paaltjes die het voetpad scheiden van de straat,
vervangen door nieuwe, flexibele varianten.
Het gemeentebestuur van de vorige legislatuur heeft een verkeerde
keuze gemaakt wat de paaltjes betreft. Deze stonden allemaal na
enige tijd schots en scheef.
De nieuwe paaltjes zijn flexibel en buigen dus mee. Ook de
paaltjes naast de parkeervlakken werden verwijderd, zodat
men probleemloos uit de auto kan stappen. Uit de verschillende
reacties die we hierop kregen blijkt dat deze paaltjes sterk
gesmaakt worden.
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De nieuwe paaltjes zijn flexibel en buigen dus mee.

Een mens leeft niet van brood alleen ...
Site Zoet Water verder ontwikkelen tot kunst- en recreatiegebied
De site van het Zoet Water staat tot ver buiten onze gemeente
gekend als een gebied voor zachte recreatie. Met de invulling
van de Roosenberg met een bib en kunstateliers, de herinrichting van het bosmuseum tot crea-atelier, het plaatsen van een
kunstwerk aan de Minnebron, de Sint-Valentijnsactie aan de
Minnebron, de cultuurweek voor jongeren, enzovoort krijgt
de site dan ook een grotere uitstraling. We willen het gebied
dan ook verder ontwikkelen als ‘kunst- en recreatiegebied’
binnen een uniek natuurlijk decor.

oud-heverlee@n-va.be

De dreef naar het Spaans Dak willen we omvormen tot een
‘kunstdreef’. We gaan van start met de rotsen die daar liggen.
Wim Van den Abeele schreef enkele gedichten die in de
stenen verwerkt zullen worden. Kom zeker een kijkje nemen
op 15 augustus, want dan komen de steenkappers hun steen
afwerken in de kunstdreef!

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Ontwikkelingssamenwerking: Oud-Heverlee draagt steentje bij
Omdat solidariteit belangrijk is, hebben we bij
het begin van de legislatuur ervoor geijverd
dat er niet gesnoeid zou worden op het bedrag
voor ontwikkelingssamenwerking. In totaal
wordt hieraan jaarlijks 27 325 euro besteed,
wat neerkomt op ongeveer 2,5 euro per inwoner.

verdeelden 20 300 euro over projecten
gelegen in Peru, Bangladesh, Burundi, Mali,
Rwanda, Ecuador, Zuid-Afrika, DR Congo,
Guatemala, Malawi en Kenia. Het bedrag
voor sensibilisering, 7 025 euro, werd gelijk
verdeeld over 11.11.11-acties en Broederlijk
Delen Oud-Heverlee.

We zijn ervan overtuigd dat die projecten het
waard zijn en we geloven in de inzet van onze
inwoners die betrokken zijn bij een project.
Zo werden dit jaar 15 projecten goedgekeurd
waar een inwoner een band mee heeft. We

Momenteel zijn we al gestart met de voorbereidingen van de Vredesmarkt. Ook die opbrengst zal volledig gaan naar projecten! Heb
je zin om mee te doen, laat iets weten. Noteer
alvast 20 november 2016 in uw agenda!

Maggy Steeno
Schepen van
Ontwikkelingssamenwerking

N-VA investeert fors in betere wegen
De N-VA kiest ervoor om te investeren in betere wegen om de veiligheid te verhogen en om onze
gemeente aangenamer en groener te maken. Veilige mobiliteit vinden we immers een basisrecht en
geen luxeproduct.
In totaal investeren we meer dan 7 miljoen euro in het gemeentelijke wegennet tijdens deze bestuurs
periode. De komende jaren zijn er nog een aantal werken gepland, zoals de heraanleg van de Duivenstraat, Bovenbosstraat, Blandenstraat en de Leuvensestraat, de aanleg van fietspaden in de Dassenstraat en de hernieuwing van de dorpskern van Oud-Heverlee.

Tom Teck
Schepen van
Openbare Werken

Een volledig overzicht van de werken, het budget en de planning kan je vinden op onze website
www.n-va.be/oud-heverlee

11 juliviering met
barbecue
11 juli 2016
Vanaf 18 uur
BARBECUE
(aperitief en dessert inbegrepen)
Volwassenen: 25 euro
Kinderen: 15 euro
La Foresta, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek
Info en inschrijven:
www.n-va.be/oud-heverlee of
0485 57 75 19

www.n-va.be/oud-heverlee

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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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