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Vijvers Zoet Water eindelijk publiek
eigendom

N-VA is op de goede
weg
We zijn op de goede weg in Oud-Heverlee! Wegenwerken worden
afgerond en nieuwe werven worden
opgestart. Zo zetten we de broodnodige inhaalbeweging verder en bouwen we aan een veiligere gemeente
waar u als inwoner trots kan op
zijn. De wegenwerken veroorzaken
hinder, maar men kan geen omelet
bakken zonder eieren te breken.
Geniet dan ook van de rust die de
zomer biedt: zoek verkoeling in onze
bossen of ontspan aan de vijvers van
het Zoet Water, die sinds kort eigendom zijn van de gemeente, en stap
daarna één van de vele horecazaken
binnen om de innerlijke mens te
versterken.
Verder inzetten op het behoud van
het landelijk karakter van onze
gemeente, met een hart voor onze
inwoners en met aandacht voor de
verkeersveiligheid, daar blijven we
voor gaan. Voortaan zullen we daarbij kunnen rekenen op Mark Binon
die Leefbaar Oud-Heverlee verlaat
en ons vervoegt omdat ook hij wil
meewerken aan dit mooie project!
We wensen jullie een fijne Vlaamse
feestdag toe!
Voorzitter Sven Deferme

Tom Teck, Maggy Steeno en Alexander Binon aan Zoet Water.

Op 30 mei ondertekende burgemeester Alexander Binon de notariële
akte tot aankoop van de vijvers van het Zoet Water. Dit is het sluitstuk
van een traject waarbij N-VA Oud-Heverlee van meet af aan ervoor
geijverd heeft dat de vijvers publiek eigendom zouden worden.
Tot nu toe was de gemeente immers geen
eigenaar van de vijvers. De vijvers vormen
de enige groene link tussen het Meerdaalwoud en Heverleebos. Omdat het
geheel van de vijf vijvers uniek en landschapsbepalend is, koopt de gemeente ze
samen met het Agentschap Natuur en Bos
(ANB) aan. Op die manier behoren ze nu
definitief toe aan de gemeenschap en kan
iedereen er blijvend van genieten.
“Nu hebben we de garantie dat het Zoet
Water ontwikkeld wordt op een manier
die past bij het gebied”, vertelt Maggy
Steeno, schepen van Cultuur. “De site
van het Zoet Water staat tot ver buiten

onze gemeente bekend als een gebied voor
zachte recreatie”, vult schepen van toerisme, Tom Teck, aan. “Zo telde de provincie
Vlaams-Brabant meer dan 60 000 wandelaars op de Zoet Water site!”
“Ook het landschapsbeheersplan voor de
Zoet Water site werd recent goedgekeurd
door de bevoegde diensten. Dit betekent
dat alle herstel- en onderhoudskosten
gedurende de volgende 20 jaar voor 60%
betoelaagd worden door de overheid. In
eerste instantie zal de beplanting rond de
vijvers aangepakt worden en leggen we
een aantal wandelpaden aan”, zegt burgemeester Alexander Binon.

Noteer alvast in uw agenda!
“Na een eerste colloquium in 2015 omtrent het gezamenlijke verleden van de Nederlanden,
organiseren we op zaterdag 28 oktober 2017 een tweede colloquium over de toekomst
met als titel ‘De Nederlanden, 2015-2030: wat doen we samen?’. Blokkeer alvast deze
datum in uw agenda!
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N-VA Oud-Heverlee verwelkomt Mark Binon
Oprichter en lijsttrekker van Leefbaar Oud-Heverlee stapt over
naar N-VA
Mark Binon - geen familie van onze burgemeester Alexander
Binon - is geen onbekende in onze gemeente. Deze geboren en
getogen Blandenaar richtte in 2011 Leefbaar Oud-Heverlee op
waarmee hij in 2012 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag maakt hij bekend dat hij overstapt naar de N-VA.
Een gesprek met deze nieuwkomer in onze rangen.
Mark, welkom bij N-VA Oud-Heverlee. Je bent reeds langer actief
in de gemeentepolitiek. Welk parcours heb je dan gelopen?
“Dank u. Ik zette mijn eerste stappen in de politiek in 2007
toen ik als lid van LDD actief oppositie ben beginnen voeren in
onze gemeente. In 2012 zijn we dan naar de kiezer gestapt als
Leefbaar Oud-Heverlee waarvoor ik lijsttrekker was. Ondertussen ben ik binnen de sportraad verkozen tot voorzitter, waarmee
we een nieuwe wind hebben laten waaien op gemeentelijk
sportvlak, zoals de huldiging van vrijwilligers en buitengewone sportprestaties, het uitbrengen van de eerste sportgids van
Oud-Heverlee en we creëerden samen met SVK, Blavasport en
ANB de langste afgepeilde 100% natuurloop van Vlaanderen
met startplaats te St-Joris Weert.”
Waarom heb je dan de stap naar N-VA gezet?
“Ik heb altijd al een goede band gehad met het bestuur van
N-VA Oud-Heverlee, zeker in de samenwerking op sportief
gebied. De doelstellingen van de N-VA liggen in dezelfde lijn als
die waar ik altijd naar gestreefd heb, bijvoorbeeld de aanpak van
degelijke wegeninfrastructuur, fietspaden en de dorpskernvernieuwingen. Dit alles om onze gemeente aangenaam, veilig en
leefbaar te maken, waar het goed is om te wonen, te werken en
vrije tijd door te brengen, waar kinderen nog kunnen gebruik
maken van het naschoolse aanbod en waar de ouderen tot hun
laatste adem kunnen genieten van dit landelijke karakter.”
Wat zijn je concrete doelstellingen binnen de N-VA?
“Binnen N-VA Oud-Heverlee ben ik ondertussen opgenomen in
het bestuur en ben ik aangesteld als organisatieverantwoordelijke. Met die groep werken we aan de verschillende evenementen

Sven Deferme, nieuwkomer Mark Binon en Alexander Binon.
die we de komende maanden gaan organiseren. Dat werkt ligt
me wel. Ik hou ervan om activiteiten op poten te zetten.”
En binnen de gemeente?
“Ik hoop om met de N-VA de leefbaarheid van Oud-Heverlee
nog te verhogen zodat u als inwoner fier kunt zijn om hier te
wonen. Er zijn in de huidige legislatuur al heel wat stappen
gezet in de goede richting, maar het werk is zeker nog niet af.
Het is dan ook onmogelijk om alle achterstand op te halen in
6 jaar. Oud-Heverlee staat momenteel onder enorme druk van
verstedelijking. Met de N-VA stellen we het landelijke en groene
karakter van onze gemeente centraal en daar wil ik zeker mee
voor zorgen!”

Restauratie van waterput in Haasrode
Haasrode heeft een beschermd dorpsgezicht, met een plein (Kerkplein/
Vormplein) waarop sinds 1954 een wit Mariabeeld prijkt en een oude
verwaarloosde waterput die tot 1960 gebruikt werd. Heel wat inwoners
dienden destijds te sjouwen met wateremmers, want Haasrode kreeg pas
in 1959 het zogenaamde ‘stadswater’ of water uit de kraan.
Alleen als er een dode vogel in de watertoren ligt en we geen water mogen gebruiken
uit de kraan, beseffen we hoe belangrijk water is. Water is van essentieel belang en we
moeten er geen moeite meer voor doen: niet
putten en niet sleuren. De waterput onthult
dan ook een belangrijk stukje geschiedenis
van onze gemeente.

oud-heverlee@n-va.be

De restauratie van de waterput is dus een
mooi 360°-erfgoed project en zal gesubsidieerd worden door de Provincie Vlaams-Brabant die het erkende als een waardevol
bouwkundig erfgoed. De restauratiewerken
zullen starten in 2019. Uiteraard zullen we
ook het groen errond kritisch bekijken, zodat er een aangename plek ontstaat midden
in het dorp.
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Wegenwerken op kruissnelheid!
Blandenstraat - Alexander Binon, Maggy Steeno en
Jarne Robrechts.

Bovenbosstraat – Alexander Binon en Maggy Steeno.

Waversebaan - Tom Teck en
Alexander Binon.

Kauwereelstraat - Tom Teck en Maggy
Steeno.

Leuvensestraat - Tom Teck, Alexander
Binon en Maggy Steeno.

Deze legislatuur investeren we heel wat in de aanpak van onze wegen. Ondertussen zijn
de werken aan de Maurits Noëstraat, de Dassenstraat, de Duivenstraat en de Alexander
Vermaelenstraat afgerond. Op dit ogenblik werkt men ijverig aan de Bovenbosstraat, de Waversebaan, de Blandenstraat, de Leuvensestraat, de Kauwereelstraat en de Molenstraat. Ook
de heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee en van de fietspaden langs de Naamsesteenweg (AWV) staan nog op de planning.

Oplossing voor
fileprobleem
Expresweg?
Na blijvend aandringen van burgemeester
Alexander Binon gaat het Agentschap Wegen
en Verkeer, dat bevoegd is voor de Expresweg
(Blanden), ermee akkoord om de arcering op
het kruispunt helemaal weg te nemen. Het
Agentschap zal een verbeterde versie van
het voorstel van het college uitvoeren. Daar
kunnen we ons alleen maar op verheugen.
De bedoeling is dat deze aanpassing tegen 1
september zou uitgevoerd zijn. In tussentijd
zouden ook nog tellingen worden uitgevoerd
om zo de regeling van de verkeerslichten te
optimaliseren. Het gaat om een informeel
akkoord dat nog moet bekrachtigd worden.
Afwachten.

Onthaalzone Torenvalk
Wat verderop is de onthaalzone Torenvalk van ANB bijna klaar. De
aanpassing van de Naamsesteenweg, om ervoor te zorgen dat individuele bezoekers en bussen de onthaalzone veilig kunnen bereiken, is
volop bezig. Er komt een goede verbinding met de bussen van De Lijn
en er komt een groene parking voor 50 fietsen en ruim 100 wagens.
Er wordt een asverschuiving
gerealiseerd en de beplanting
in de middenbermen wordt
weggenomen. Een snelheidsbeperking van 50 km/
uur en het plaatsen van een
betonnen afscherming naast
het fietspad zorgen voor een
veilige doorsteek.

www.n-va.be/oud-heverlee

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT
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miljard
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Aantal
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+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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