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OUD-HEVERLEE
De vakantie staat
eindelijk voor de boeg
Heel wat mensen kijken ernaar uit
om hun batterijen op te laden. Ook
op het politieke vlak zal het nu in
onze gemeente even rustiger worden.

V.U.: Dirk Vandueren - Waversebaan 212 - 3050 Oud-Heverlee - oud-heverlee@n-va.be

Waar kunnen we na dit eerste semester met de N-VA op terugblikken? Samen met de coalitiepartners
hebben we de voorbije zes maanden hard gewerkt. We hebben een
gedegen beleidsnota, de begroting
is opgesteld en goedgekeurd. De
concrete uitvoering daarvaan gaan
we nu verder verfijnen. Er ligt veel
werk op de plank: wegen, vernieuwing van één of meerdere dorpskernen, een plan voor het
Zoetwaterpark, mobiliteit, ...

OOK N-VA OUD-HEVERLEE FEEST OP 11 JULI!
11 juli is de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap: de herdenking van de
Guldensporenslag in 1302.
11 juli, de Vlaamse feestdag doet ons nogmaals beseffen dat het in Vlaanderen
niet 5 vóór 12 is, maar dat het meer dan tijd is dat de Franstalige PS-belastingregering van Di Rupo zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen.
11 juli is ook een unieke gelegenheid voor onze afdeling om alle geïnteresseerde
inwoners van Oud-Heverlee te ontmoeten op een gezellige feestbarbecue.
N-VA en Jong N-VA Oud-Heverlee nodigen jullie van harte uit om mee te
komen feesten!
Wil je er ook graag bij zijn, gelieve dan vóór 5 juli in te schrijven en te betalen
via christine.deberdt@n-va.be en de N-VA Oud-Heverlee-rekening
BE55 3300 7357 3544.
We kijken er alvast naar uit samen met jullie te vieren!
Het evenemententeam van N-VA en Jong N-VA Oud-Heverlee

Als bijlage bij dit blaadje en op onze
website vindt u meer uitleg over de
beleidsnota voor de komende zes
jaar.
Maggy Steeno, schepen van
Cultuur, licht in dit blad alvast haar
visie en plannen toe. Tom Teck,
schepen van Openbare Werken,
coördineert een Masterplan om
onze wegen eindelijk weer in een
goede staat te brengen.
Voor de verkiezingen beloofden wij
u openbaarheid van bestuur.
Daarom plaatste Alexander Binon,
schepen van Financiën op de website van N-VA Oud-Heverlee een
link waarmee u de gemeentelijke
begroting 2013 kan inkijken.
Wij wensen u een heel deugddoend
verlof!

www.n-va.be/oud-heverlee

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Interview met N-VA-schepen van Cultuur Maggy Steeno
werkingskosten toch gemeenschapsgelden.
Wat bedoel je daarmee?
Er is nood aan een transparant subsidiereglement. We
vragen aan alle Verenigingen om constructief mee te
werken, omdat dit op termijn zeer waardevol is.
Maar er is ook een
probleem qua infrastructuur. Verenigingen moeten
de mogelijkheid hebben
om de ontmoetingscentra
te gebruiken voor
bestuursvergaderingen en
activiteiten. De Gemeente
moet hen maximaal
ondersteunen, maar dit
moet ook financieel haalbaar blijven.
Valt het mee: zo plots een beleidsfunctie opnemen?
Het is een hele aanpassing en het
vraagt een grote inzet! Maar ik ga ervoor. De eerste maanden is het uiteraard inwerken in mijn bevoegdheden
die uiteenlopende domeinen behelzen.
Laten we het even hebben over
cultuur. Hoe was je eerste vergadering met de Cultuurraad?
Die verliep vlot. Ik werd wel onmiddellijk geconfronteerd met het probleem van de Verenigingen: hun
nood aan infrastructuur, hun nood
aan duidelijkheid.
Wat zijn dan de problemen?
We hebben verandering beloofd,
maar voor je hieraan kunt werken,
moet je eerst de situatie kennen. Hoe
werkt men momenteel, wat zijn de
noden, wat zijn de verwachtingen en
vooral: wat kan de gemeente bieden?
Wat wil je bieden?
Verenigingen hebben recht op ondersteuning. Het gemeentebestuur moet
hen alle kansen bieden, maar wel volgens het democratisch beginsel. Per
slot van rekening zijn subsidies en

oud-heverlee@n-va.be

Is er een probleem met de
zalen die de verenigingen
gebruiken?
De gebruikskosten die de verenigingen betalen, bedragen minder dan
één tiende van de werkelijke kosten
voor verwarming, elektriciteit, water
en opruim- en onderhoudskosten.
Hoe kan dit?
De energieprijzen zijn gestegen, maar
de zaaltarieven werden nooit aangepast. Komt daarbij nog dat sommige
verenigingen niets betalen, dus vrijgesteld zijn. Opgepast er zijn ook
verenigingen die wel de energiekosten betalen van het gebruikte gebouw, maar geen huur betalen. Je
merkt het: geen duidelijkheid. Dit zet
natuurlijk de poort open voor twee
maten en twee gewichten.

Hoe zie je de toekomst?
Met die gestegen energieprijzen is het
niet meer dan normaal dat ook de
zaaltarieven worden aangepast.
Ondertussen is ook mijn collegaschepen Tom Teck de gemeentelijke
gebouwen kritisch aan het bekijken
op energieverbruik, isolatie, ... Toch
zullen we ook trachten het aanbod
voor de verenigingen te verruimen.
Met de overdracht van de VKT (Zoetwaterpark) naar de gemeente, komt
de Roosenberg mee ter beschikking
voor onze gemeentelijke verenigingen. Dat is een groot pluspunt.
Wat zal het nieuwe subsidiëringsreglement inhouden?
Hierover willen we ook van ideeën
wisselen met de verenigingen. Ze zijn
een weerspiegeling van onze bewoners, zij zullen advies geven over de
indicatoren.
Denk je dat iemand tegen die
aanpak is?
Wie gaat voor eerlijkheid en
transparantie, kan niet anders dan
zich mee inzetten voor een nieuw
subsidiëringsreglement. Maar ik
verwacht wel reactie op de nieuwe
zaaltarieven. Alle verenigingen zullen nog steeds tegen democratische
prijzen de zalen kunnen gebruiken,
maar er zullen geen uitzonderingen
meer zijn. Het is sociaal rechtvaardig
dat gebruikers mee betalen voor de
kosten. Laat ons na 1 jaar de balans
opmaken.

Betere wegen zijn onderweg
Het was een lange winter waarin veel strooizout gebruikt werd om de veiligheid op de wegen te garanderen. Maar
de ijzel en het zout hebben hun sporen achtergelaten. Bovendien werd de begroting dit jaar wat later goedgekeurd.
Daardoor werden de aanbestedingen voor het onderhoud van de wegen pas in april uitgestuurd. Onze wegen hebben dus dringend nood aan onderhoud.
Overzicht van de technieken om wegen snel (in enkele dagen) te herstellen.
• Met koud asfalt
kan de technische
dienst de diepe
putten op vrij
snelle wijze dichten, maar dit type
van herstelling is
weinig duurzaam.

• Grotere putten
herstellen doet
men meestal met
gietasfalt. Dit
warme mengsel
hecht beter aan
de ondergrond
waardoor het
langer meegaat.

• Wanneer een
groot deel van het
wegdek in slechte
staat is, kunnen
slemwerken de
toplaag herstellen.
Op deze manier
wordt de onderlaag beschermd
waardoor ze langer meegaat.
• Als de fundering
van de weg nog
in goede staat is,
is affrezen en
herasfalteren de
beste oplossing.
Er worden enkele
centimeters toplaag weggefreesd
en daarna komt er een nieuwe laag asfalt over. Dit is
de meest duurzame maar uiteraard ook de duurste
manier om onze wegen te repareren.

Om de kwaliteit van onze
wegen te verbeteren zal er
meer gewerkt worden door
middel van affrezen. We streven ernaar om daar jaarlijks
de nodige budgetten voor
vrij te maken. In 2013 zal er
voor 650 000 euro aan
reparaties gebeuren aan de
wegen in Oud-Heverlee.
Om onze technische dienst
de mogelijkheid te geven ook met warm asfalt aan de slag te kunnen, investeren we in een geïsoleerde container voor
het asfalttransport.
Uiteraard zullen we ook tijdens deze legislatuur een meerjarenplan opstellen om een aantal
wegen volledig heraan te leggen. Daarbij zullen we voorrang geven aan wegen die veel verkeer
te verwerken krijgen en waar de veiligheid voor de zwakke weggebruiker ondermaats is. Uw
veiligheid en uw wooncomfort zijn immers onze hoogste prioriteit.
Wegen die ook nog een nieuwe riolering en fundering nodig hebben vereisen budgetten van ongeveer 2 000 euro per lopende meter.
U kan de slechte staat van wegen altijd melden via infrastructuur@oud-heverlee.be.
Welke wegen er in 2013 aangepakt worden leest u in het volgende HAH-blad.

www.n-va.be/oud-heverlee

TOM TECK,
N-VA-schepen
van Openbare Werken

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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

/

/

