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Een nieuw jaar, een nieuwe burgemeester
Beste inwoners,
Op 1 januari nam ik vol overtuiging de burgemeesterssjerp over
van Adri Daniëls.
De ploeg en het beleid blijven wel hetzelfde en dat hoeft niet te
verbazen: van meet af aan hebben we met N-VA Oud-Heverlee
onze schouders gezet onder dit nieuwe beleid. Het resultaat tot
nu toe mag er zijn: Oud-Heverlee kreeg van het Nieuwsblad een
globale score van 7,59 op 10 en een schitterende 8 op 10 voor
fiscale druk. Daarmee zijn we op beide vlakken de derde beste
gemeente van het arrondissement Leuven.
Deze uitstekende scores bevestigen ook de conclusie uit onze
‘Iedereen burgemeester’-enquête: dit bestuur doet het goed.
Het resultaat van vier jaar keihard werken. Met een competente
ploeg en administratie. Met steeds maar één zaak tot doel:
het algemeen belang van alle inwoners nastreven.
Verder in dit blad krijgt u een overzicht van wat we de afgelopen
jaren verwezenlijkt hebben. Verwezenlijkingen waar ik zeer
gelukkig mee ben. Hopelijk bent u dat ook.
Maar we zijn er nog niet: in 2017 starten opnieuw tal van nieuwe
wegenwerken zoals de heraanleg van de dorpskern van
Oud-Heverlee.
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Een gemeente als Oud-Heverlee besturen is echter veel meer dan
investeren in veilige wegen. Dat is ook het vrijwaren van haar
landelijke en groene karakter (gesymboliseerd door een
eikenblad) en een hart hebben voor haar inwoners. Deze drie
elementen zouden moeten bijdragen tot het geluk van onze
inwoners en worden samengebracht en gesymboliseerd door
een klavertje, zoals u verder in dit blad kan lezen.

In mijn nieuwe functie blijf ik het algemeen belang en het
behoud van het landelijke en groene karakter van onze gemeente
centraal stellen. Oud-Heverlee staat onder enorme druk van
verstedelijking.
Dat wil ik niet. Oud-Heverlee,
gelegen tussen Heverleebos en
Meerdaalwoud, moet en zal een
unieke prachtgemeente blijven.
Daar zal ik met N-VA
Oud-Heverlee over
waken.
Ik wens u tot slot een
gelukkig en gezond
2017.
Alexander Binon, burgemeester

Verschuiving van bevoegdheden
Op 1 januari neemt Alexander Binon het roer over van Adri Daniëls. Deze burgemeesterswissel houdt ook
in dat er binnen de coalitie een aantal bevoegdheden verschuiven.
Naast zijn nieuwe taken als burgemeester blijft Alexander Binon
verantwoordelijk voor begroting en financiën. Adri Daniëls wordt
eerste schepen en is bevoegd voor ruimtelijke ordening, waterbeleid en
openbare werken.
Derde schepen Tom Teck zal dan bevoegd zijn voor sport, recreatie en
toerisme, patrimonium en erfgoedbeheer, land- en tuinbouw en
kerkfabrieken.

Maggy Steeno, Alexander Binon en Tom Teck.

Vierde schepen Maggy Steeno ten slotte blijft verantwoordelijk voor
cultuur, ontwikkelingssamenwerking, middenstand en gelijkekansenbeleid en wordt daarbovenop bevoegd voor feestelijkheden en wonen.
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=
landelijk en groen
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Het algemeen belang van de gemeente en de inwoners staan centraal
voor N-VA Oud-Heverlee. Concreet betekent dit het behoud van het
landelijk en groen karakter van de gemeente, een hart voor de inwoners
en verkeersveilige wegen.
V.l.n.r.: Frank Persoons, Katty Mommaerts, An Geets, Jef Proost,
Thomas Tousseyn, Jenny Van Wynendaele, Dirk Vandueren,
Guy Brieven, Jarne Robrechts, Maggy Steeno, Sven Deferme,
Alexander Binon en Tom Teck.
Ontbreken op de foto: Bert Vanhamel, Ciska Proost, Dirk Dejaeghere,
Christine Deberdt en Dolf Ringelé.

N-VA Oud-Heverlee
=
een hart voor de
inwoners
oud-heverlee@n-va.be

N-VA Oud-Heverlee
=
verkeersveiligheid
www.n-va.be/oud-heverlee
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Aanleg riolering, collectoren en
pompstations

Sociale huisvesting op
maat van Oud-Heverlee

De collectoren in de Doode Bemde voeren
afvalwater naar het waterzuiveringsstation
in Huldenberg. In Vaalbeek en OudHeverlee werd de OLV-straat en de Maurits
Noëstraat uitgerust met een gescheiden
riolering en pompstations. Hierdoor
stroomt het afvalwater niet meer
ongezuiverd in het Zoet Water.

Dat creëren we door naadloze
aansluiting bij de private woningbouw, geografische spreiding en
architecturale diversificatie.

Aanleg van voet- en
fietspaden
We investeren ook extra in de
aanleg van voet- en fietspaden,
onder andere in de Kerkstraat,
Bergenstraat, Blandenstraat,
Lijstersstraat, Duivenstraat en de
Vaalbeekstraat.

Beheersplan
Zoet Water
Door dit plan wordt het
onderhoud en de inrichting de
komende 20 jaar gesubsidieerd
door de Vlaamse overheid.
Zo komen er sociale woningen in de
Ophemstraat in plaats van een
camping (kleinschalig wonen).

Behoud van landelijk karakter

Alexander Binon, Maggy Steeno,
Sven Deferme en Jarne Robrechts.

De gemeente wil ook de vijvers
aankopen.

Alexander Binon, Sven Deferme,
Maggy Steeno en Jarne Robrechts.

Snelheidsremmende
maatregelen

Heraanleg slechtste straat
van Vlaanderen

We verkiezen de chicane zoals
die is geplaatst in de Maurits
Noëstraat als snelheidsremmende
maatregel.

In 2017 starten we met de langverwachte
heraanleg van het slechtste deel van de
Bovenbosstraat. Ook de Blandenstraat,
de Leuvenstraat en de Waversebaan
worden aangepakt.

Nieuwe paaltjes Haasrode

In totaal werd 7,5 kilometer wegdek
vernieuwd.

De scheve vaste paaltjes in de dorpskern
van Haasrode zijn vervangen door
flexibele exemplaren. Hierdoor
voorkomen we heel wat blikschade en
garanderen we de veiligheid van de
zwakke weggebruiker.

N-VA
Oud-Heverlee
=
verkeersveiligheid

N-VA
Oud-Heverlee
=
landelijk en groen

Jarne Robrechts.

Duivenstraat - A. Vermaelenstraat
Bij de heraanleg van straten besteden we
zoveel mogelijk aandacht aan de zwakke
weggebruiker, snelheidsremmende maatregelen en ecologische LED-verlichting.

Groene verbindingen
Tom Teck.

Oplossen wateroverlast
Jarne Robrechts en Maggy Steeno.

Vernieuwing dorpskern Vaalbeek

Milieumaatregelen scholen

Ook de dorpskern van Vaalbeek zal er binnenkort helemaal
anders uitzien

We maken de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger.
Nieuwe daken op de school van Blanden. In de school van
Haasrode werden energiezuinige ketels, zonnewering, goed
isolerend schrijnwerk en extra isolatie geplaatst.

oud-heverlee@n-va.be

Bijkomende chicanes worden
binnenkort geplaatst elders in de
gemeente.

Herasfalteren wegen

Na enkele jaren van voorbereiding starten we half 2017 met
de heraanleg van de dorpskern
van Oud-Heverlee.

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

An Geets.

Alexander Binon, Maggy Steeno en Tom Teck.

Vernieuwing dorpskern
Oud-Heverlee

We wensen het groene en landelijke karakter
voor onze gemeente zoveel mogelijk te bewaren door een verstandige ruimtelijke ordening
met zo weinig mogelijk appartementen
(foto: onthaalzone Torenvalk).
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Sven Deferme, Tom Teck en
Alexander Binon.

Wateroverlast was een terugkerend
fenomeen in onze gemeente.
Met roostergoten, het bufferbekken in Blanden en de geplande
dijk in Sint-Joris-Weert en de
geïntegreerde aanpak met Riobra
en Aquafin hebben we verschillende probleempunten opgelost.

Een deel van de Kerspelstraat werd
omgevormd tot een fietsstraat zodat
jonge fietsers uit Blanden veilig naar
school kunnen.

Alexander Binon, Jarne
Robrechts en Sven Deferme.

www.n-va.be/oud-heverlee
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Hoorzittingen
Voor alle belangrijke infrastructuurwerken in de gemeente houden we
hoorzittingen. Zo heeft u voldoende
inspraak.
Prof. dr. Thomas Tousseyn in
de aula voor zijn studenten
geneeskunde: als gemeenteraadslid is hij een sterke troef
voor N-VA Oud-Heverlee.
Maggy Steeno en Alexander Binon.

Gelijke behandeling van alle
verenigingen

Bibliotheken

Alle culturele en sportverenigingen worden
gelijk behandeld. Hun subsidie is gebaseerd
op een objectief puntensysteem. Ook de
erfpacht met OHL was een win-winsituatie.

We installeerden een moderne
bib in de Roosenberg. Het ledenaantal is daardoor gegroeid.
We voorzien ook een digitaal
vragenuurtje.

Tom Teck en Alexander Binon bij de opening van de eerste 100% natuurloop van Vlaanderen. Vanaf de parking
Speelberg in Sint-Joris-Weert vertrekken drie afgepijlde
routes door het Meerdaalwoud.

Ons team van OCMWraadsleden:

Publieke ontmoetingsruimte
In 2014 openden we een speelpleintje in de
bomenwijk van Oud-Heverlee. De komende
jaren willen we in elke deelgemeente een
speelpleintje aanleggen.

Jenny Van Wynendaele, Dirk Vandueren,
Katty Mommaerts.

Dirk Vandueren.

Heraanleg speelplaatsen
De speelplaats van de gemeentelijke basisschool in Oud-Heverlee werd aanzienlijk
vergroot. Voor de speelplaats van de school
in Haasrode zijn de plannen in opmaak.

N-VA
Oud-Heverlee
=
hart voor de inwoners
Solidariteit
De Vredesmarkt vindt jaarlijks plaats in de dreef naar
de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen.
We verhoogden ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking aanzienlijk.

Jenny Van Wynendaele en Guy Brieven.

Sportinfrastructuur
We investeren in betere infrastructuur. Het hardcourttennisveld van TC Meerdaal, de sportvloer en de verlichting
van de sporthal in Haasrode werden vernieuwd. We sloten
transparante overeenkomsten met de sportclubs.

oud-heverlee@n-va.be

Maggy Steeno.

Maggy Steeno bij de officiële opening
van de kunstdreef aan het Zoet Water op
15 augustus 2016.

Vlaams Minister-President Geert
Bourgeois kwam Alexander Binon
feliciteren met zijn aantreden als nieuwe
burgemeester van Oud-Heverlee.

In september 2015
organiseerden we
een druk bijgewoond
colloquium
‘De Nederlanden
1815-1830’.
Onder andere Theo Francken,
Jan Spooren, Thomas
Tousseyn, Bart Nevens,
Siegfried Bracke, Tania
Roskam en Piet De Bruyn
waren op het appel.

www.n-va.be/oud-heverlee

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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