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Uw mening is voor
ons belangrijk

Nieuwe speelplaats voor
basisschool van Haasrode

Nog minder dan zes maanden en
u kunt opnieuw uw stem uitbrengen. De laatste grote projecten
van deze bestuursperiode lopen
stilaan ten einde, maar we kijken
ook al naar de toekomst. En
daarvoor hechten we belang aan
uw mening en input. Laat ons
weten wat u belangrijk vindt via
onze enquête ‘Iedereen burgemeester’. Dat kan via het
bijgevoegde document of online
via onze website.
We kijken uit naar uw bijdrage,
zodat we ook na 2018 de juiste
keuzes kunnen maken in ons
beleid in het belang van alle
inwoners van Oud-Heverlee. De
recent gepubliceerde gemeentemonitor toonde aan dat 95 procent
van onze inwoners graag in OudHeverlee woont. Onze leerlingen
doen het gemiddeld beter dan
elders in Vlaanderen en er zijn
meer mensen aan het werk dan
het Vlaamse gemiddelde. Cijfers
om trots op te zijn. Uiteraard zijn
er ook nog werkpunten, waar
we onze tanden verder moeten
inzetten. Laat ons dan ook samen
werken aan een nog beter, veiliger
en groener Oud-Heverlee waar het
goed wonen is.
Sven Deferme
Voorzitter N-VA Oud-Heverlee

Burgemeester Alexander Binon
en schepen Tom Teck op de
speelplaats Haasrode.

Na de vernieuwing van de speelplaats van de basisschool in Oud-Heverlee in
2015, investeert het gemeentebestuur nu 135 000 euro in de speelplaats van de
kleuter- en basisschool in Haasrode.
Er is gekozen voor een moderne en groene invulling met onder andere een wilgenhut, een speelboom met klim- en klauterbos, een podium en zittribunes. Op de speelplaats van de kleuters zal
een zonnezeil voor extra bescherming zorgen tijdens zomerse dagen. Voor de start van het nieuwe
schooljaar zou alles klaar moeten zijn.

Ook investeren in de basisschool van Blanden

Recent besliste de gemeenteraad ook om het pand naast de basisschool van Blanden aan te
kopen. Door deze aankoop zijn er nu ook uitbreidingsmogelijkheden voor de school en speelplaats.
De subsidieaanvraag voor deze werken werd net ingediend, dus het zal wel nog even duren voor
deze school aan bod komt, maar we vergeten hen zeker niet!

Veilig thuis in een welvarend Oud-Heverlee
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Ook de laatste wegenwerken op schema
De winter heeft uitzonderlijk lang geduurd.
Niettemin hebben de laatste wegenwerken van
de legislatuur hierdoor nauwelijks vertraging
opgelopen. Ook deze wegenwerken zitten dus – net
zoals de vorige trouwens – helemaal op schema.
Zo zijn de werken in de Leuvensestraat (Sint-Joris-Weert)
afgerond, precies zoals voorzien. Zelfs de op het vlak van
timing gevreesde Aquafinwerken in de Kauwereelstraat (ook
in Sint-Joris-Weert) zitten op schema en lijken tegen het
bouwverlof, op enkele afwerkingen na, klaar te zullen zijn.
Idem voor de werken in de dorpskern van Oud-Heverlee: de
fase Bogaardenstraat is al klaar en de fase Dorpsstraat is al
een flink stuk opgeschoten. De fase tussen de Bogaardenstraat tot aan de Oude Pastoriestraat (kerk) is in uitvoering
en duurt nog tot half mei. De volgende fase (vanaf de Oude
Pastoriestraat tot aan de Broekstraat) zal dan nog vier tot
zes weken in beslag nemen. De laatste fase van de werken is

Burgemeester Alexander Binon: “Zelfs de Aquafinwerken in de Kauwereelstraat zitten op schema.”

de heraanleg van het kruispunt van de Dorpsstraat met de
Broekstraat en zal drie tot vier weken duren. Het einde van de
werken is voorzien rond half augustus, maar het resultaat lijkt
veelbelovend te worden.

Dubbelinterview met Stijn Moeys en Renata Smets
De N-VA groeit sterk, ook in Oud-Heverlee. Zo zijn er de voorbije maanden heel wat nieuwe mensen
bijgekomen. We stellen twee nieuwkomers, Stijn Moeys en Renata Smets, kort voor.
Stijn, hoe kunnen de mensen jou kennen?

Ik ben opgegroeid in Linden, maar sinds 2005 woon ik met mijn
echtgenote, An Schroeders, in Sint-Joris-Weert in het ouderlijk huis
van mijn schoonvader, Jean Schroeders, in de Kasteelstraat. Mijn schoonmoeder, Diane Devroey, is geboren en getogen in Sint-Joris-Weert.

Renata, jij bent opgegroeid in Blanden in de Bloemenwijk.

Dat klopt. Een fantastische wijk trouwens. ‘Beire den agent’ was mijn
vader. Hij zat in het bestuur van Koninklijke Harmonie ‘De Weergalm
van Meerdael’, waar ik meeliep als majorette. In mijn jeugdjaren speelde
ik volleybal in Haasrode en ben ik even naar de Chiro Blanden geweest.
In 2010 opende ik 'Het Bakkerswinkeltje’ in Blanden. Samen met mijn
man, Martin Lefever, vond ik het een fantastische beleving om dag in dag
uit voor onze klanten klaar te staan.

Renata Smets en Stijn Moeys.

Waarom de stap naar de politiek?

Stijn: Ik heb al jarenlang interesse in politiek en wil graag actief meewerken aan het bestuur van onze geweldige gemeente. Ik heb
zoals ze noemen een ‘hands-on’-mentaliteit. Rechtdoorzee met een eigen mening. Dat is wat de politiek nodig heeft volgens mij.
Renata: De interesse is gegroeid toen ik mijn winkel had. Ik merkte dat mensen nood hadden aan een luisterend oor, een samenlevingsgevoel en oplossingen. Nu ik de kans krijg om me te engageren en er te zijn voor de inwoners van Oud-Heverlee, grijp ik die
uiteraard.

Waarom sluiten jullie je aan bij de N-VA?

Renata: De N-VA is een partij voor iedereen, voor het volk. Het gaat erom dat iedereen zichzelf kan zijn, geen discriminatie, dat men
zijn verantwoordelijkheid neemt en dat we zo een aangename en sterkere gemeenschap opbouwen. De waarden die ik belangrijk
vind, veiligheid, bescherming en vrijheid, vind ik terug bij de N-VA.
Stijn: Tijdens deze bestuursperiode is het duidelijk dat de Verandering Werkt. Dat een heel aantal nieuwe mensen zich hiervoor wil
inspannen, zegt veel.

oud-heverlee@n-va.be
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Nieuwe investeringen in Meerdaalwoud
en Heverleebos
De Vlaamse overheid investeert 8 miljoen euro in het Meerdaalwoud en het Heverleebos. De nieuwe
onthaalzone ‘De Torenvalk’ en de heraanleg van de Naamsesteenweg moeten de veiligheid van de fietsers
en de natuur- en belevingswaarde van de twee wouden verhogen.

Tom Teck, Jarne Robrechts en Maggy
Steeno aan de Naamsesteenweg ter
hoogte van de Kerspelstraat.

Er zijn drie Vlaamse overheidsdiensten bij betrokken: het
Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur
en Bos en het departement Omgeving. De projecten in het
kader van het Structuurplan Meerdaalwoud moeten tegen
eind 2019 afgewerkt zijn.

veilige oversteekplaatsen gebouwd: aan de Kerspelstraat, aan
de dreef tussen de Kerspelstraat en de brug met de E40 en
aan de Duivenstraat. Bovendien wordt de snelheid beperkt
tot 50 kilometer per uur. De heraanleg gebeurt als het ware in
natuurparkstijl.

Torenvalk

De Naamsesteenweg zelf wordt volledig heraangelegd. Maar
omdat in Blanden, ten noorden van de Duivenstraat, geen
(behoorlijke) riolering bestaat, moet die ook voorzien worden.
De lagere riolering wordt best ontdubbeld. Dit zou de waterproblemen in de Brainestraat en op het kruispunt met de
Expresweg moeten oplossen. Ook de Kerspelstraat wordt
heraangelegd.

De onthaalpoort Torenvalk met een interactieve uitkijktoren en een speelbos wordt, als alles goed gaat, deze herfst
geopend. Tegen de zomer van 2019 worden een fiets- en
wandelbrug en een ecoduct gebouwd over de N25 tussen
Blanden (Oud-Heverlee) en Hamme-Mille. De bossen moeten
dan nog meer dan vroeger een wandel-, fiets- en ruiterparadijs
zijn. De verkeershinder tijdens de werken zal zeer beperkt
zijn, want het verkeer op de N25 door het Meerdaalwoud in
beide richtingen blijft mogelijk tijdens de gehele duur van de
werken.

Nieuwe fietspaden Naamsesteenweg

In de winter wordt gestart met de heraanleg van zeven kilometer fietspaden die de woonkernen van Vaalbeek en Blanden
in Oud-Heverlee verbinden met Leuven. Er worden ook drie

N-VA Oud-Heverlee

Enorme meerwaarde

“Deze investering zal een enorme meerwaarde betekenen
voor onze gemeente. De gemeente had dan ook een cruciale rol
in de goede uitwerking van dit dossier, dat van groot belang
is voor onze inwoners. De veiligheid van de fietsers primeert.
Bovendien kunnen de natuur en het bos zo nog meer tot hun
recht komen. Dit is dan ook een ideale stap in de richting van
een nationaal park”, besluit burgemeester Alexander Binon.

@NVA_OH
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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