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Tijd voor een nieuw woonbeleid
N-VA in opmars in
Oud-Heverlee
De boodschap van de N-VA slaat
aan, niet alleen op nationaal maar
ook op lokaal vlak. Loon naar werken, verantwoordelijkheid nemen,
de harde standpunten niet schuwen om onze sociale welvaartsstaat
te redden, … het zijn geen loze begrippen meer.
Het vertrouwen in de N-VA groeit,
samen met haar ledenaantal. Onze
gemeente is daarop geen uitzondering. Meer en meer groeit het besef
dat de gemakzuchtige ‘ons-kentons’-politiek van de afgelopen decennia niet meer volstaat en een
andere, moedigere politiek nodig
zal zijn om de toekomst van onze
samenleving te verzekeren.
N-VA Oud-Heverlee steekt de hand
uit en schakelt een versnelling
hoger. In dit tweede nummer van
uw dorpskrant vindt u niet alleen
de laatste nieuwtjes maar ook het
adres van onze nieuwe website.
Wenst u meer te weten over uw gemeente of onze N-VA-afdeling? Eén
adres: www.n-va.be/oud-heverlee
Yves Defoort,
voorzitter N-VA
Oud-Heverlee

U hebt het misschien ook in de krant gelezen: Oud-Heverlee is niet alleen een
van de rijkste gemeenten van Vlaanderen, het is ook een van de weinige gemeenten waar het inwonersaantal schrikbarend afneemt (min 89 inwoners in 2010,
Het Nieuwsblad, 20 januari 2011).
Dat kan maar één ding betekenen: het gemeentelijk woonbeleid, zoals dat enkele decennia geleden uitgetekend werd door onze burgemeester, heeft bijzonder onaangename gevolgen. Het telkens weer aansnijden van lucratieve bouwgronden, promoten
van dure vastgoedprojecten en afremmen van elke vorm van sociale woningbouw
hebben het wonen in eigen streek onbetaalbaar gemaakt.
WONEN RECHT VOOR IEDEREEN
“Voor de N-VA is betaalbaar wonen een recht voor iedereen”,
aldus OCMW-raadslid Maggy Steeno. “Er is een beleid nodig
dat de drempels voor eigendomsverwerving verlaagt, sociale
netwerken intact houdt en wonen en blijven wonen in eigen
streek mogelijk maakt.”

Maggy Steeno, N-VAOCMW-raadslid:
“De tijd is gekomen
om de geldverspilling
te stoppen en knopen
door te hakken.”

Het grond- en pandendecreet (2009) legt de gemeente op om
tegen 2020 95 sociale huurwoningen en 33 sociale koopwoningen te bouwen. Dat lijkt misschien een zee van tijd, maar als
men weet hoelang onze gemeente er gemiddeld over doet om
sociale woonprojecten te realiseren, dan moet er dringend actie
ondernomen worden. Een mooi voorbeeld is De Kouter, het
fenomenale seniorenproject in Blanden.

MONSTER VAN LOCH NESS
Dat project is zowat Oud-Heverlee’s monster van Loch Ness.
Je hoort er al decennia over praten, maar op het terrein is er nooit iets van te zien.
Jaren van praten, vergaderen en studies bestellen hebben onze gemeente al onnoemelijk veel geld gekost, terwijl het project nog altijd staat waar het begon: op de
tekentafel van een bevriend studiebureau.
"De tijd is gekomen om de geldverspilling te stoppen en knopen door te hakken: laat
een sociale huisvestingsmaatschappij toe er een sociale woonwijk voor bejaarden
neer te zetten", zegt Maggy Steeno.
Een dergelijke aanpak houdt geen enkel risico in voor het OCMW, laat de gemeente
toe dat de sociale woningen worden voorbehouden aan mensen die een band hebben
met de gemeente en staat vooral garant voor een snelle realisatie.

Wateroverlast in Sint-Joris-Weert
Via de pers of de gemeente hebt u er niets van
vernomen, maar vorig jaar in midden november
hebben een aantal huizen in de Kauwereelstraat in
Sint-Joris-Weert dagenlang onder water gestaan.
Wat is er toen gebeurd? We vroegen het aan één van
de betrokkenen, Ciska Proost.
Ciska Proost: Op zaterdag 13 november steeg het niveau van de Dijle, die op zo’n 200 meter achter onze
woningen loopt, angstaanjagend. Wij hebben dan uit
voorzorg zandzakjes gehaald. Zondagochtend begon
de Dijle over de oevers en in de weilanden te lopen.
Het zandmuurtje werd nog opgehoogd, maar maandagochtend stond de Dijle dan toch tot in onze huizen, ongeveer 1 meter hoog.
Kregen jullie geen hulp bij dit alles?
Weinig tijdens het weekeinde. Behalve dan van schepen Daniëls, die we zelf gecontacteerd hadden, en de
politie. Maandagvoormiddag kwam ook de burgemeester langs met mensen van de gemeente en werden er paletten met zandzakjes aangevoerd.
Diezelfde maandag zijn wij zelf een stroomaggregaat
moeten gaan huren en lieslaarzen gaan kopen omdat
het water toen al lieshoog stond en wij geen elektriciteit of verwarming meer hadden.
Hoe is dit kunnen gebeuren?
Dat is een vraag die wij samen met de buren op 18
november 2010 in een brief voorgelegd hebben aan
het schepencollege. Tot nu toe kregen we daar echter geen antwoord op. Het is wel zo dat er net werken van Aquafin beëindigd waren. Een van de
hulpverleners vertrouwde ons toe dat het hem opviel hoe vaak zij voor een eerste keer moeten tussenkomen door wateroverlast in buurten waar
dergelijke werken uitgevoerd waren. Ook een deel
van het door Aquafin heraangelegde wegdek van de
Neerijsebaan stond onder water op een plaats waar
het water van de ernaast liggende velden vroeger
normaal wegvloeide onder het wegdek door. En

welke rol heeft Leuven in dit alles gespeeld? Het zo
geroemde overstromingsgebied in de Doode Bemde
stond in ieder geval niet onder water, in tegenstelling tot onze kelder.
Zal er onderzocht worden welke
verantwoordelijkheid Leuven en
Aquafin dragen bij de recente
overstromingen?

En wat nu voor de toekomst?
De overstroomde oevers van de Dijle zijn volledig afgekalfd en moeten heel dringend versterkt en opgehoogd worden om verdere wateroverlast te
voorkomen. Maar wie gaat daar voor zorgen? Zal de
gemeente nu ook de bestaande beken en grachten regelmatig ruimen, zoals onder andere buurgemeente
Nethen doet? Zal er onderzocht worden welke verantwoordelijkheid Leuven en Aquafin bij dit alles
dragen? Zoals gezegd hebben we samen met de
buren al deze vragen in een brief op 18 november
2010 voorgelegd aan het gemeentebestuur, maar we
hebben hier nooit een antwoord op gekregen.
Gezien de brief van deze inwoners niet beantwoord werd, legde N-VA-gemeenteraadslid Bert
Vanhamel het schepencollege tijdens de gemeenteraadszitting van 22 maart hun vragen opnieuw
voor. De burgemeester beloofde de zaak te onderzoeken.

Help de bloemetjes en de bijtjes!
De laatste jaren slaan imkers alarm: de bijen, die als bestuivers
van fruit en groeten onmisbaar zijn voor onze voedselproductie,
zijn de afgelopen 50 jaar wereldwijd met de helft afgenomen.
Wat zijn de oorzaken? Voor het verdwijnen van de honingbij worden ziektes, nieuwe pesticiden maar ook de grote daling aan
voedselbronnen (bloemen met nectar en stuifmeel) met de vinger
gewezen. Het aanbod aan nectarbloemen is inderdaad erg mager
geworden. Wegbermen worden gemaaid of bespoten, tuinen veranderen in groene woestijnen, ... Mooi en trendy maar steriel.
Kunnen we hier iets aan doen? Jazeker!
• Plant nectarplanten die met hun bloemen van de lente tot de

herfst bijen, vlinders, hommels, … voorzien van nectar en
stuifmeel.
• Gebruik geen pesticiden, zeker niet op bloeiende planten.
• Laat stengels van uitgebloeide planten staan zodat insecten
kunnen overwinteren in de holle stengels.
Enkele nuttige planten: allerlei tuinkruiden zoals tijm, munt, dille,
lavendel, marjolijn (oregano); vingerhoedskruid (digitalis), wilde
margriet, herfstasters, krokus, …; struiken als de vlinderstruik,
boskamperfoelie; bomen zoals linde, wilg , meidoorn, op voorwaarde dat men ze niet zo snoeit dat er geen bloemknoppen meer
overblijven.
Christine Deberdt

In de kijker: ‘t Bakkerswinkeltje Blanden
In onze reeks “In De Kijker” zijn we aanbeland in
Blanden, waar we een bezoek brachten aan
“’t Bakkerswinkeltje” van de rasechte Blandense
Renata Smets.
Renata Smets: “In een buurtwinkel kan je een
sterke band opbouwen met je klanten. Je
wordt in zekere zin deel van hun leven.”

Renata, jouw verhaal ligt wat in de lijn van onze
vorige onderneemster in de kijker, Sigrid D’Hont
van ’t Roddelkot in Haasrode.
Inderdaad. Net als Sigrid, die ik langs deze weg de
groeten doe, ben ik jarenlang werkneemster geweest,
maar heb ik uiteindelijk mijn droom kunnen waarmaken om zelf een winkel te beginnen. Ondertussen
werk ik nu al een jaar als zelfstandige gerante van deze
banketbakkerij. Ik heb er nog geen moment spijt van
gehad.
Wat bevalt je het meest aan het leven als
zelfstandige?
Het creatief en organisatorisch aspect. Je kunt je eigen
ideeën uitwerken en iets opbouwen vanuit het niets.
Brood kan je overal kopen, dus om succesvol te zijn
moet je iets meer bieden. Een goed product, maar ook
een goed contact met de klant.
In je vorige leven heb je onder meer als receptioniste in het AC hotel langs de E40 in Heverlee

gewerkt. Heb je nu een ander soort contact
met de mensen dan toen?
Absoluut. Als receptioniste kom je ook met veel mensen in contact, maar die contacten zijn noodgedwongen
veel oppervlakkiger omdat de meeste gasten tijdelijke
passanten zijn. Als uitbaatster van een buurtwinkel kan
je een veel sterkere band opbouwen met je klanten. Je
wordt in zekere zin deel van hun leven, in goede en
slechte dagen. Dat vind ik zeer fijn. Er wordt hier trouwens regelmatig nogal wat afgelachen.
We bevinden ons hier op de Naamsesteenweg, een
drukke invalsweg naar Leuven. Merk je dat aan je
klanten?
Ja, toch wel. Een groot aantal van mijn klanten zijn bijvoorbeeld pendelaars, die eerst een krant kopen in
‘t Roddelkot, dan een brood bij mij, vlees bij Slagerij
Schroeven hiernaast en tot slot nog even bijtanken bij
het tankstation hier wat verderop.
Zelf ben je geen bakker, maar je weet wel wat je
verkoopt.
Van opleiding ben ik inderdaad geen bakker, maar ik
sta wel 100 % achter de producten die ik verkoop. Alles
is afkomstig van bakkerij Lefever uit Oud-Heverlee, die
ook aan andere bakkerijen levert en waar ik anderhalf
jaar gewerkt heb, voor en achter de schermen. Ik kan
je dus perfect uitleggen hoe je een brood bakt of een
koffiekoek maakt.
En wat verkoop je het meest?
Iedere klant heeft zo zijn eigen voorkeur die ik probeer
te onthouden, maar in het algemeen zijn de meergranenbroden toch het populairst. Je ziet, ze zijn nu ook
uitverkocht. Of nee, ik heb hier nog juist één.
Wacht, ik zal het meteen meenemen. Alvast bedankt
voor het interview, en tot ziens.
Interview: Yves Defoort

Eigen webstek!
N-VA Oud-Heverlee heeft nu ook haar eigen webstek!
Bent u geïnteresseerd in uw gemeente, de N-VA of de dorpskrant?
Ga naar www.n-va.be/oud-heverlee voor alle info!

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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