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V.U. Yves Defoort
Blandenstraat 64
3053 Haasrode

Iedereen burgemeester!
Volksvergadering

“Komt er ooit een zorgcentrum in Oud-Heverlee?”, “Hoeveel van ons belastinggeld gaat er eigenlijk naar het voetbal?”, “Moest het aan mij liggen, het
zou er hier wel anders aan toe gaan!” “We hebben het hier toch goed”, “De mensen zouden beter een beetje minder zagen, en blij zijn met wat ze hebben”, …

Kom naar de
IEDEREEN
BURGEMEESTERVOLKSVERGADERINGEN!

Iedereen heeft een mening over onze gemeente. Die kan zowel positief als negatief
zijn, afbrekend als opbouwend. In beide gevallen wordt met de mening van de inwoner echter weinig rekening gehouden. De traditionele politieke partijen hebben
elk hun eigen netwerken die, samen met de persoonlijke voorkeuren van de kopstukken, bepalen hoe het gemeentebeleid er zal uitzien. N-VA Oud-Heverlee gaat
echter voor een andere aanpak.

Sint-Joris-Weert
zaterdag 10 maart
10.30 uur

NIEUW, VERFRISSEND EN ANDERS
Als jonge en ongebonden partij in het lokale politieke landschap is iedere inwoner
voor ons gelijk. Om onze prioriteiten juist te hebben, willen we iedere inwoner dan
ook een gelijke kans geven om zijn mening te uiten over de gemeentelijke dienstverlening en toekomstige beleidsprioriteiten. Hiervoor onderneemt de N-VA twee
initiatieven.

Zaal Jos De Kok
Kauwereelstraat 9

Haasrode
zondag 11 maart
10.30 uur
Radiomuseum
Herpendaalstraat 13A

In de eerste plaats vindt u op onze webstek en als bijlage bij deze nieuwsbrief een
enquête waarin gepeild wordt naar uw mening omtrent het huidige en toekomstige
beleid in onze gemeente. We vragen u de ingevulde lijst terug te bezorgen tegen
10 maart. U kan hiervoor gebruik maken van het digitale formulier op onze webstek
www.n-va.be/oud-heverlee of het hierbij gevoegde papieren formulier.
Daarnaast, maar in lijn met deze gemeentelijke volksraadpleging, nodigt de N-VA u
ook uit op een van de Iedereen Burgemeester-volksvergaderingen, die de N-VA op
zaterdag 10 maart 2012 om 10.30 uur organiseert in zaal Jos De Kok in Sint-JorisWeert en op zondag 11 maart 2012 om 10.30 uur in het Radiomuseum in Haasrode.
TOWN MEETINGS
Met deze vergaderingen wil de N-VA, geïnspireerd door de Amerikaanse traditie
van 'Town Meetings', elke inwoner eens de gelegenheid geven om ongedwongen met
andere inwoners te discussiëren over wat hem of haar nauw aan het hart ligt in onze
gemeente, wat goed is en wat beter kan, en waarvoor de toekomstige beleidspartijen
aandacht moeten hebben.
Mis deze uitgelezen kans op inspraak niet. Het gaat om de toekomst van uw
gemeente. Als u als inwoner wilt wegen op het beleid, geeft u uw mening immers
beter vóór dan na de verkiezingen.
ONGEBONDEN ENQUÊTE
Teneinde zoveel mogelijk gewicht te geven aan de resultaten van deze enquête en de
volksvergaderingen zullen de resultaten ervan publiek bekendgemaakt worden.
Deelname kan echter anoniem en impliceert geen sympathie voor de N-VA. Op die
manier hopen we dat de mening van de inwoner meer zal wegen op het gemeentegemeentelijk beleid, ongeacht of de N-VA al dan niet in de meerderheid zal zitten.
Oud-Heverlee kan er alleen maar beter van worden.

Gevraagd: masterplan voor het
gemeentelijk wegennet
Bij het binnen- of buitenrijden van onze gemeente zal
iedere inwoner zich wel al eens de vraag hebben gesteld: “Hoe
komt het toch dat de wegen, fietspaden, voetpaden, … in onze gemeente zoveel slechter zijn dan die in onze buurgemeenten?”.
Beschikken ze in onze buurgemeenten over meer geld? Nee. Oud-Heverlee is de derde rijkste gemeente van het land, en
moet alleen Keerbergen en Sint-Martens-Latem
laten voorgaan.
Verlopen de vermaledijde administratieve procedures sneller in andere gemeenten? Nee. Alle
Vlaamse gemeenten zijn onderworpen aan dezelfde regels en procedurele termijnen.
Zou het kunnen dat het onderhoud van de wegen en de veiligheid van fietsers en voetgangers
nooit een prioriteit zijn geweest? Tja. Waar een wil is, is een weg ...
OPLAPWERK VOLSTAAT NIET MEER
In ieder geval is ons gemeentelijk wegennet in een zodanige slechte staat dat het traditionele oplapwerk al lang niet meer volstaat. Wat ons wegennet volgens de N-VA dan ook dringend nodig
heeft, is een masterplan. Een doordacht meerjarenplan dat op het vlak van wegen, fietspaden,
voet-paden en schoolomgevingen de noden inventariseert, de prioriteiten vastlegt en het nodige
budget voorziet om binnen één, maximaal twee legislaturen eindelijk orde op zaken te stellen.
Het N-VA-motto ‘Denken, durven, doen’ indachtig, durft de N-VA niet alleen nadenken over een dergelijk meerjarenplan, maar gaat het ook niet wachten tot na de verkiezingen om eraan te beginnen. Samen met u willen we nu
reeds een algemeen ontwerp maken, dat na de verkiezingen als leidraad
kan dienen voor de volgende coalitie.
LAAT HET ONS WETEN
Als de staat van ons wegennet ook u nauw aan het hart ligt, laat ons dan
weten welke weg, fietspad, voetpad of schoolomgeving volgens u dringend moet (her)aangelegd worden. Dat kan via de Iedereen Burgemeester-enquête of op de Iedereen Burgemeester-volksvergadering in
Sint-Joris-Weert of Haasrode. De resultaten van deze bevraging zullen
bekendgemaakt worden en verwerkt in het N-VA-meerjarenplan voor
het gemeentelijk wegennet.

Verkiezingen 2012, wij maken ons klaar!
De N-VA is een partij in expansie. Met een sterke reeks van vijf studiedagen stoomt de nationale partijleiding de
basis klaar om verantwoordelijkheid te nemen op lokaal vlak.
Dit zijn alvast de vijf krachtlijnen van de N-VA. Ook in Oud-Heverlee is dit de basis waarmee de N-VA naar de kiezer trekt.
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten: het kostbare sociale weefsel
wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Hierin dragen we allemaal verantwoordelijkheid.
2. Bevorderen, niet betuttelen: geef ruimte aan de gemeenschap en stap af van het
idee dat wat het individu zelf kan, de overheid altijd beter kan.
3. Inspraak, maar ook uitspraak: focus als lokaal bestuur niet alleen op de input van
de burger, maar betrek de burger vooral bij de output van het beleid.
4. Efficiënte en krachtige lokale besturen: maximale lokale autonomie; een modern
en slank ambtenarenapparaat en budgettaire orthodoxie.
5. Vlaanderen en Europa: onze gemeenten zijn Vlaamse en Europese gemeenten.

Bart De Wever,
nationaal voorzitter

In de kijker: Jong N-VA-bestuurslid Jana Vanderborght
Jana Vanderborght:
“Oud-Heverlee verdient beter en aan die
verbetering wil ik meewerken.”

In onze toer van de gemeente zijn we beland in
Sint-Joris-Weert, thuisbasis van ons jongste bestuurslid Jana Vanderborght.
Wat zette jou ertoe aan om je bij de N-VA
aan te sluiten?
De N-VA is de enige politieke partij waar ik mij volledig
mee kan identificeren. In tegenstelling tot de traditionele
partijen durft de N-VA de problemen waar ons land mee
worstelt bij naam te noemen en wil zij deze problemen
consequent aanpakken.
Ik geloof in de politieke vernieuwing en de resultaatgerichte filosofie waar de N-VA voor staat; de juiste beslissingen moeten genomen worden op het juiste niveau. Ik
wil een bijdrage leveren om ons land te laten evolueren
naar een systeem waarbinnen elke gemeenschap verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen beslissingen.
Je bent bestuurslid in de lokale N-VA-afdeling.
Welke bijdrage kan de N-VA volgens jou leveren op
lokaal vlak?
Ook op lokaal vlak moet er op een andere manier aan politiek gedaan worden. Dit wil zeggen: meer resultaatsgericht, en minder mandaatgericht.
Dit geldt zeker in Oud-Heverlee, waar dezelfde lokale
politici al decennialang hetzelfde beleid voeren, met dezelfde povere resultaten. Denk maar aan de slechte
wegen, de verwaarloosde dorpskernen en het gebrek aan
goede voorzieningen voor zowel ouderen als jongeren.

Ben je zelf kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Aangezien ik de daad bij het
woord wil voegen, ben ik inderdaad kandidaat. Enkel de N-VA
biedt garantie op verbetering en
vooruitgang, zowel op nationaal
als op lokaal niveau. Oud-Heverlee verdient beter en aan
die verbetering wil ik meewerken.
Wat mogen we van jou verwachten als je verkozen
wordt?
Als Weertse hoop ik er in de eerste plaats voor te kunnen
zorgen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een veilige fietsverbinding tussen Sint-Joris-Weert en Heverlee,
maar als gemeenteraadslid zou ik vanzelfsprekend de
belangen van alle inwoners trachten te verdedigen.
In dit kader kijk ik alleszins uit naar de reacties op de
Iedereen Burgemeester-enquête en -volksvergaderingen
in Sint-Joris-Weert en Haasrode. Ik denk niet dat de inwoners van Oud-Heverlee ooit een dergelijke grote kans
hebben gekregen om duidelijk te maken wat zij willen
dat de gemeente voor hen doet, en ik hoop dan ook dat
ze er massaal gebruik van zullen maken.
Als voldoende inwoners op die manier hun mening willen geven over het huidig en toekomstig gemeentelijk beleid, wil ik er samen met de N-VA alles aan doen, dat
daar ook rekening mee gehouden zal worden.
In ieder geval veel succes, en tot de Iedereen Burgemeester-vergadering op 10 maart in Sint-Joris-Weert!

Nieuwjaarsfeest N-VA nationaal: N-VA Oud-Heverlee was van de partij!
In zijn toespraak op het nieuwjaarsfeest gaf algemeen voorzitter Bart De Wever de traditionele partijen een veeg uit de pan omdat ze, in tegenstelling tot
de N-VA, kozen voor het status-quo, niet voor de
broodnodige verandering.
Hier in Oud-Heverlee wensen ook wij de weg van de
verandering in te slaan. Om de jarenlange stilstand en
verval van onze mooie gemeente tegen te gaan, werken
wij aan een toekomstgericht programma en verwelkomen iedereen die hieraan wenst mee te werken.
Bent u geïnteresseerd om ook lid te worden of wenst u
meer informatie over onze partij? Neem dan vrijblijvend
contact op via oud-heverlee@n-va.be, 0479 929 403
(Yves Defoort) of laat een bericht achter bij Tom Teck,
M. Noëstraat 16, 3050 Oud-Heverlee.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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Iedereen Burgemeester
ENQUÊTE
Leeftijd:
Deelgemeente:

n Man

n Vrouw

naam (optioneel):
e-mail (optioneel):
1 - TEVREDENHEID OVER HET GEMEENTELIJK BELEID

(1 = ontevreden; 5 = zeer tevreden)

A - DIENSTEN
Dienstverlening op het gemeentehuis
Dienstverlening gemeentelijke bibliotheken
Dienstverlening OCMW – Sociaal Huis
Toegankelijkheid politie
Criminaliteitspreventie

1

2

3

4

5

B - INSPRAAK & COMMUNICATIE
Communicatie gemeentebeleid (algemeen)
Inspraak van de burger in het gemeentebeleid
Gemeentelijke nieuwsbrief
Gemeentelijke website
Aankondiging activiteiten in de gemeente
Aankondiging van wegenwerken

1

2

3

4

5

C - VERKEER & MOBILITEIT
Algemene verkeersveiligheid en signalisatie
Verkeersbeleid rondom scholen
Aanbod openbaar vervoer
Wegen
Fietspaden
Voetpaden

1

2

3

4

5

D - UITSTRALING GEMEENTE
Aantrekkelijkheid dorpskern van uw deelgemeente
Aantrekkelijkheid Zoet Water park
Algemene staat van het onroerend erfgoed
Properheid van de gemeente
Toeristisch beleid
Ruimtelijk beleid

1

2

3

4

5

E - GEZINNEN, SENIOREN, JEUGD & SPORT
Ondersteuning gezinnen
Ondersteuning senioren
Faciliteiten voor jongeren
Sportfaciliteiten

1

2

3

4

5

2 - BELEIDSVOORKEUREN
Is er volgens u nood aan de volgende investeringen:
Aan welke investering moet prioriteit gegeven worden? (1 = niet dringend; 5 = zeer dringend)
INVESTERING

1

2

3

4

5

Betere wegen
Betere fiets- en voetpaden
Betere faciliteiten voor OHL
Betere faciliteiten voor lokale verenigingen
Sportcomplex in Oud-Heverlee
Aanbod kinderopvang
Betaalbare woningen
Ondersteuning van thuiszorg
Woonzorgcentrum in Blanden (De Kouter)
Milieuvriendelijker maken van de gemeente
Andere:

3 - WAT ZOU U VERANDEREN ALS U ÉÉN DAG BURGEMEESTER WAS?

Gelieve deze enquête tegen 10 maart ofwel in te vullen op onze webstek www.n-va.be/oud-heverlee ofwel dit formulier tegen deze datum in te vullen en te bezorgen aan een bestuurslid, op een van de volgende adressen:
• Yves Defoort, Blandenstraat 64, 3053 Haasrode
• Tom Teck, M. Noëstraat 16, 3050 Oud-Heverlee
• Jef Proost, Kauwereelstraat 29, 3051 Sint-Joris-Weert
• Dirk Vandueren, Waversebaan 212, 3050 Oud-Heverlee
Als u kans wilt maken op één van de 5 x 2 filmtickets die worden verdeeld onder de
deelnemers van deze enquête van dit formulier, gelieve dan ook uw naam en
emailadres te vermelden. De winnaars worden door een onschuldige hand
getrokken op de Iedereen Burgemeester-vergadering in Haasrode op
11 maart 2012 en worden persoonlijk gecontacteerd.

