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OUD-HEVERLEE
N-VA: visie én beleid Sociale huisvesting op maat van Oud-Heverlee
De voorbije coalities heeft Oud-Heverlee
weinig tot niets gerealiseerd om een bijkomend aanbod aan sociale woningen te
ontwikkelen. Uit een recente analyse op
basis van data van Vlaams minister voor
Wonen Liesbeth Homans blijkt bovendien
dat Vlaams-Brabant de slechtste leerling
van de klas is.
N-VA Oud-Heverlee heeft de concrete
aanzet gegeven tot een onderbouwd plan.
Naast deze visienota over sociale woningbouw zitten een aantal andere projecten in
een verder stadium zoals de bibliotheek in
de Roosenberg, de verhoging van de verkeersveiligheid en de verfraaiing van onze
speeltuintjes.
Initiatieven tot verandering vragen enthousiaste medewerkers en een goed bestuur.
Sven Deferme licht in deze editie toe
waarom hij voor N-VA koos en waar hij zo
allemaal zijn schouders onderzet.
Op 11 juli feest N-VA aan het Zoet Water.
Graag nodigen wij u op deze dag uit om op
deze toplocatie samen met ons een glas te
drinken of iets te eten.

V.U.: Dirk Vandueren, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee

De zomer staat voor de deur! Wij wensen u
allen een deugddoende vakantie!
Dirk Vandueren
Voorzitter N-VA

www.n-va.be/oud-heverlee

N-VA is bekommerd om zowel onze jonge inwoners als onze minderbegoede inwoners. Om hen de kans te geven in de gemeente te blijven wonen
is sociale huisvesting nodig. Oud-Heverlee wordt bovendien verplicht om
96 sociale huurwoningen te bouwen tegen 2025.
Maar niet iedereen ziet sociale woningen graag komen. Daarom willen
wij de nodige sociale woningen bouwen op maat van Oud-Heverlee. Dit
wil zeggen: huisvesting die naadloos aansluit bij de private woningbouw.
Door kleinere projecten te realiseren die geografisch verspreid en/of architecturaal gediversifieerd zijn zodat maximaal 3 à 5 woningen identiek
zijn. Zo wordt een maximaal maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor
sociale huisvesting.
De gemeente plant de bouw van 46 sociale huurwoningen tegen 2025
waarvan 24 woningen nog deze legislatuur. Met deze 24 woningen is een
investering
gemoeid van
ruim 6 miljoen euro door
de Vlaamse
overheid. De
gemeente beschikt nu over
een concreet
plan voor deze
46 woningen,
maar ook voor
de andere 50
verplicht te
bouwen woningen.
Alexander Binon
Schepen van
Wonen
N-VA Oud-Heverlee gaat voor een passend sociale huisvestingsplan. V.l.n.r.:
Tom Teck (schepen), An Geets (bestuurslid), Alexander Binon (schepen van
wonen), Dirk Vandueren (voorzitter), Katty Mommaerts (OCMW-raadslid) en
Jarne Robrechts (bestuurslid)

In gesprek met Sven Deferme, bestuurslid N-VA Oud-Heverlee
Sven, stel jezelf eens even
voor?
Ik ben 40 jaar, gehuwd en heb
drie zonen. Ik ben apotheker van
opleiding maar ik werk al meer
dan 10 jaar als zelfstandige op
vlak van communicatie binnen
de gezondheidszorg. Een vijftal
jaar geleden verhuisden we
van Boutersem naar Haasrode.
Ondertussen hebben we ons
plaatsje hier wel gevonden en
zijn we zeer blij dat we in deze
mooie gemeente kunnen wonen.

Je maakt sinds maart 2013
deel uit van het bestuur van
onze afdeling. Waarom heb je
daarvoor gekozen?

Bibliotheek Roosenberg officieel open
De nieuwe bibliotheek in zaal Roosenberg werd op zaterdag
30 mei officieel geopend. De nieuwe bib brengt de uitleenposten
van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee samen aan het Zoet Water.
Tot voor kort telde Oud-Heverlee drie uitleenposten. Twee ervan
zijn nu samengebracht aan het Zoet Water, boven zaal Roosenberg.
De uitleenpost in Haasrode blijft behouden.
Mede dankzij de N-VA wordt de bib op deze manier een
ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en zijn kennis
kan verruimen. Samen met de verhuizing zetten we ook de stap
naar digitalisering en maken we komaf met de handgeschreven
uitleenfiches.

N-VA-schepenen Maggy Steeno en
Alexander Binon zijn opgetogen met
de opening van de nieuwe bibliotheek

N-VA kiest resoluut mee voor verkeersveiliger Oud-Heverlee

Ik was al lang geïnteresseerd in
politiek, maar het was er nog
nooit van gekomen om daar
effectief iets mee te doen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam ik in contact met Alexander Binon en Thomas Tousseyn. Dat was
een zeer aangename kennismaking. Het was toen al duidelijk dat er een nieuwe wind zou waaien door OudHeverlee en daar wou ik mee deel van uitmaken. Daarom heb ik besloten om me na de verkiezingen actief te
engageren binnen onze gemeente. Na een verkennend gesprek met Alexander heb ik dan de kans gekregen om
een aantal vergaderingen van het bestuur mee te maken. Dat beviel me wel en sindsdien maak ik deel uit van
het bestuur van N-VA Oud-Heverlee.

Wat is je functie binnen het bestuur?
Aangezien ik me niet verkiesbaar heb gesteld, heb ik uiteraard geen mandaat. Maar dat maakt het enthousiasme er niet minder om. Ik ben gestart als verantwoordelijke voor de evenementen. Zo hebben we in OudHeverlee de jaarlijkse 11 juliviering uit de grond gestampt, lagen we mee aan de basis van het evenement
‘meerondernemen.be’ dat gericht was op ondernemers in de regio en organiseerden we een evenement voor de
N-VA besturen uit de regio om elkaar beter te leren kennen en te leren van elkaars ervaringen. Ondertussen
ben ik samen met Jarne Robrechts verantwoordelijk voor de communicatie van onze afdeling. We werken aan
het huis-aan-huisblad, onderhouden de webpagina, onze Facebook- en Twitterpagina en communiceren we
met onze leden via e-mail.

Heb je ondertussen al veel bijgeleerd over de gemeentepolitiek?
Jazeker, de voorbije jaren heb ik heel wat nuttige ervaring kunnen opdoen. Het bestuur van onze afdeling komt
maandelijks samen. Tijdens die vergaderingen wisselen we standpunten uit en doen we voorstellen om onze
gemeente nog efficiënter te besturen. Dat zijn zeer nuttige discussies over verschillende onderwerpen waarbij
je snel alle pro’s en contra’s leert inschatten. De mensen verwachten natuurlijk ook snel resultaten van deze
nieuwe coalitie. Dat kan niet altijd en dat is soms frustrerend. Maar er zijn toch al heel wat tekenen van verandering zichtbaar en er waait ontegensprekelijk een nieuwe wind in Oud-Heverlee. Onze schepenen en gemeenteraadsleden werken samen met alle bestuursleden heel hard om van Oud-Heverlee een beter dorp te maken
voor onze inwoners.

oud-heverlee@n-va.be

De Dassenstraat lijdt al enkele jaren onder het toenemend
verkeer. De hoge snelheid en de wild voorbij razende auto’s
en dit in de buurt van een school, zijn gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en bewoners.
N-VA-schepen Maggy Steeno herinnert zich een auto die
in een voortuin terecht kwam, auto’s die de rotonde links
oprijden in plaats van rechts, enzovoort. “Maar ook herinner ik me mijn broertje van 9 jaar die als jonge fietser, bij het
oversteken van Dassenstraat, werd gegrepen door een auto
en op slag dood was.

Vlakbij de plaats waar de broer van Maggy Steeno
werd doodgereden ligt nu een verkeersremmer.

Dit zijn toestanden die zich NIET mogen herhalen. Daarom sta ik, nu ik mee in de meerderheid zit, 100 % achter deze
aanpak. De dorpen moeten verkeersvriendelijker worden,
onze kinderen hebben recht op bescherming. Zij moeten
kunnen rekenen op ons ‘gezond verstand’. Ik reken erop dat
u dit standpunt mee deelt.”

Onze keuze voor de verkeersremmer viel op een piramide in plaats van een hellend vlak. Dit geeft volgens onderzoek de minste trillingen bij de omwonenden. En geef toe, dat is toch ook wel belangrijk!
Maggy Steeno

Oprichting Jong N-VA Zuid-Brabant
Op 17 april werd Jong N-VA Zuid-Brabant opgericht. Deze afdeling
vertegenwoordigt de belangen van alle Jong N-VA’ers in Huldenberg,
Oud-Heverlee, Bertem en Bierbeek. Onze gemeente levert met Jarne
Robrechts de ondervoorzitter en penningmeester. Tevens is schepen
Alexander Binon ‘peter’ van deze nieuwe afdeling.
Tijdens de opstartactiviteit gaven Vlaams Parlementslid Lorin Parys en
federaal fractieleider Hendrik Vuye hun kijk op de politieke actualiteit.
Het werd een geslaagde avond!

www.n-va.be/oud-heverlee

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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

/

/

