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N-VA Oud-Heverlee
werkt aan de
verandering
Het eerste kwartaal van 2013 zit
erop. De nieuwe politieke
verhoudingen in onze gemeente
werden reeds volop en grondig
afgetast en ook de oppositie zoekt
haar rol. Wij gaan met onze N-VAafdeling duidelijk voor een nieuwe
wind en willen breken met het
verleden, zowel in aanpak als naar
inhoud.
Ik dank al onze leden voor het
vertrouwen dat zij mij gaven op
8 maart om het voorzitterschap
verder op te nemen. Het is mijn
wens om met de N-VA en haar
sympathisanten onze gemeente in
een opwaartse spiraal te duwen.
Wij willen dit onder meer doen
door jullie nauwer te betrekken bij
het bestuur, onder andere door een
goede communicatie en
participatie.
Makkelijk zal het niet zijn, maar
wees gerust, we hebben ambitie en
willen maximaal tegemoet komen
aan uw verwachtingen en
verzuchtingen. Investeren in OudHeverlee,
daar draait
het voor ons
om!

DIRK VANDUEREN
Voorzitter
N-VA Oud-Heverlee

www.n-va.be/oud-heverlee

JE BENT JONG EN JE WILT WAT?
Jong N-VA is er voor hen die willen
meewerken aan een betere maatschappij voor
de jeugd. De jongeren zijn immers de
toekomst van onze samenleving. Het is voor
de N-VA van belang om hun ideeën en
werking mee op te nemen in het realiseren van
haar doelstellingen.

Jong N-VA-verantwoordelijken
Jana Vanderborght en Jarne Robrechts.

Politiek is niet enkel een activiteit voor 30-plussers.
Ook wie jonger is, kan zich in onze gemeente engageren in onze plaatselijke
Jong N-VA-afdeling. U hoeft uw politieke interesse niet op de bergen tot later:
wie vroeg begint, heeft een voetje voor.

Wie jong begint,
heeft een voetje voor.

De verantwoordelijken voor Jong N-VA in
Oud-Heverlee zijn Jana Vanderborght en
Jarne Robrechts. Voor al uw vragen rond
lidmaatschap of werking, kan u bij hen
terecht.

EIGEN VERHAAL EN IDENTITEIT
Jarne woont in Haasrode en is 19 jaar. Hij studeert rechten aan de KU Leuven.
Sinds één jaar is hij lid van onze afdeling en wenst hij zich volledig in te zetten
voor de uitbouw van Jong N-VA in onze gemeente. Zijn keuze voor de N-VA
was snel gemaakt: het is voor hem een partij met een eigen verhaal en een eigen
identiteit, die volledig overeenstemt met zijn visie op politiek.
Jana is 27 jaar, woont in Sint-Joris-Weert en studeert rechten aan de VUB. Zij
staat achter het gedachtegoed van de N-VA omdat het een volkspartij is met
gezond verstand die durft in te gaan tegen de gevestigde orde en openstaat
voor vernieuwing. De N-VA is vooral een partij die trouw blijft aan haar
principes en gelooft in een betere toekomst voor alle Vlamingen.

GEMOTIVEERDE JONGEREN GEZOCHT
Voor het verder uitbouwen van de plaatselijke Jong N-VA- gaan Jana en Jarne
op zoek naar gemotiveerde nieuwe leden die het heft in eigen handen willen
nemen en samen met hen willen zorgen voor een beter Oud-Heverlee vóór,
dóór en mét jongeren. Iedereen tussen 18 en 30 jaar die interesse heeft voor
politiek en hen daarbij wil helpen, is van harte welkom!
Uiteraard gaat het niet enkel om politiek. Jong N-VA zal ook verschillende
evenementen organiseren. We houden u hiervan zeker op de hoogte. Schrijf
alvast 11 juli, onze Vlaamse feestdag, in uw agenda!
Voor meer informatie kan u surfen naar http://oud-heverlee.n-va.be/jong-n-va
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Uw N-VA-raadsleden in het OCMW

Dirk Vandueren

Katty Mommaerts

Jenny Van Wynendaele

OCMW-raadslid
Voorzitter vzw De Kouter

OCMW-raadslid

OCMW-raadslid

Ik wil meer dan 20 jaar ervaring in zowel
de privé- als de non-profitsector en de
overheid op het vlak van management,
financieel beheer, begeleiding van
veranderingstrajecten en facility
management (logistiek, aankoop, bouw,
diensten aan gebruikers, ...) ter
beschikking stellen van het OCMW en de
vzw De Kouter.

We leven in een van de tien rijkste
gemeentes van Vlaanderen, maar de
huidige economische crisis duwt steeds
meer mensen in de armoede.
In Oud-Heverlee doet het OCMW prima
werk. Ik wil daar samen met de andere
OCMW-raadsleden blijven aan
meewerken, zodat niemand
in de kou blijft staan.

Als verpleegkundige op rust wil ik er
alles aan doen om met mijn beroeps- en
persoonlijke ervaring volwaardig bij te
dragen tot een goede OCMW-werking.
Want alle mensen zijn even belangrijk en
iedereen binnen onze gemeente moet zich
gewaardeerd en gesteund voelen.

Het is een belangrijke opdracht om deze
twee organisaties te ondersteunen in de
uitdagingen waar zij voor staan, namelijk
hun diensten aanpassen aan de specifieke
noden van de gemeente en de uitbouw
van een woonzorgcentrum.

Ook zal ik mijn schouders zetten onder
het project De Kouter en mee zorgen voor
een goede opvolging van de uitvoering
ervan. Mijn ervaring van management
assistente bij een grote internationale
organisatie zal me hierbij zeker helpen.

Ik ben ervan overtuigd dat een sociaal
vangnet zoals een OCMW heel erg
nodig is. Elke mens in een
probleemsituatie heeft recht op hulp om
een menswaardig bestaan te leiden en om
samen een oplossing te vinden om die
vicieuze cirkel van problemen definitief
te doorbreken.

Woonzorgzone De Kouter
De vzw De Kouter start dit jaar met de eerste concrete
stappen in de bouw van de woonzorgzone aan de kerk
van Blanden. Naast 102 bedden in het
woonzorgcentrum biedt De Kouter ook opvang in
kortverblijf, serviceflats en een dienstencentrum en
wordt er ook gedacht aan dagverzorging.
Na de aanstelling van de nieuwe bestuurders op
13 februari 2013, koos de raad van bestuur Dirk
Vandueren, N-VA-voorzitter van Oud-Heverlee, tot
voorzitter van de vzw, in opvolging van Jos De Wachter.
De raad besliste over een planning van werkzaamheden,
met zowel een aan te stellen architect/ontwerpbureau, als
een uit te werken nota van uitgangspunten. Voor het te
bouwen woonzorgcentrum zullen verschillende
werkgroepen met betrokkenen uitgenodigd worden in
een studie rond de organisatie en de ontwikkeling van het
woonzorgconcept

Voor de zomer
N-VA Oud-Heverlee wil samen met de andere politieke
partijen zo snel mogelijk, en nog vóór de zomer, overgaan

oud-heverlee@n-va.be

Het terrein waarop
De Kouter komt

tot de gunning van de architect/het ontwerpbureau. Zij
zullen dan aan de slag kunnen gaan met de nota van
uitgangspunten.
In dat kader is het OCMW ook van start gegaan met het
uitwerken van een dienstencentrum dat zal gekoppeld
worden aan dit project ‘De Kouter’.

Communicatie
De N-VA zal met haar coalitiepartners erop toezien dat er
goed gecommuniceerd wordt. Meer info kan u bekomen
op de website van onze gemeente onder de rubriek
OCMW.

Begroting 2013 goedgekeurd zonder
belangrijke belastingverhogingen: een echt huzarenstuk!
Na drie maanden van voorlopige twaalfden (=
voorlopige budgetten) is de definitieve begroting 2013
eindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad. En dit
zonder belangrijke belastingverhogingen!
Kort na de verkiezingen meldde de FOD Financiën dat
Oud-Heverlee voor het jaar 2012 315 000 euro minder zou
ontvangen uit de aanvullende personenbelasting (=APB).
Ook de geraamde ontvangsten uit de APB voor 2013
liggen 300 000 euro lager dan normaal. Deze daling van
ruim 600 000 euro is te verklaren door de economische
crisis en treft dus niet alleen Oud-Heverlee. Met
daarbovenop een structureel tekort van ongeveer 400 000
euro, dienden de begrotingswerkzaamheden te starten
met een tekort van maar liefst 1 miljoen euro (op een
totaal van +/- 15 miljoen euro ontvangsten).

De N-VA staat voor een evenwicht tussen lage
belastingen en voldoende ﬁnanciële ruimte voor
broodnodige investeringen
Van tekort naar overschot
Maandenlange intensieve begrotingswerkzaamheden
herleidden dit tekort van 1 miljoen euro tot een licht
overschot door vooral de volgende maatregelen:

Ondanks deze besparingen en verhoging van de
ontvangsten in de lopende inkomsten voorziet het nieuwe
bestuur ook een aanzienlijk pakket van hoogst
noodzakelijke investeringen: het betreft voornamelijk
herstellings- en verkeersveiligheids/wegenwerken
(2 miljoen euro) en tal van kleinere investeringen.

Gezond ﬁnancieel beheer
1. doortastende besparingen: alle uitgaven werden in alle
objectiviteit (geen heilige huisjes!) afgewogen in functie
van de echte noden van alle inwoners. Onnodige of
eenzijdige uitgaven werden geschrapt. Scheefgetrokken
situaties worden zoveel mogelijk recht getrokken. De
uitgavenstijging inzake werkingsmiddelen werd, waar
mogelijk, afgestemd op de inflatie. Geraamde
besparing: 450 000 euro.
2. indexaties (voor het eerst in 6 jaar!) van de meeste
kleinere belastingen en retributies: geraamde
opbrengst: 150 000 euro.
3. betalen voor het containerpark: om misbruik en
afvaltoerisme en de daaruit voortvloeiende
excessieve kosten tegen te gaan van het enige
(nagenoeg) gratis containerpark in de regio.
Niettemin heeft Oud-Heverlee nog de laagste
tarieven (naast enkele andere gemeenten).
Geraamde opbrengst: 30 000 euro.
4. invoering van een leegstandsheffing: de enige nieuwe
belasting die we als één van de allerlaatste gemeenten
in Vlaanderen invoeren. Vooral een beleidsinstrument
om leegstand en verkrotting tegen te gaan. Geraamde
opbrengst: 20 000 euro.
5. éénmalige maatregelen en het spreiden van de
financiering van een aantal uitgaven over een langere
periode. Geraamd bedrag: 350 000 euro.

www.n-va.be/oud-heverlee

U ziet het: de N-VA staat, samen met haar
coalitiepartners, voor een gezond financieel beheer.
Ondanks doortastende besparingen blijft
Oud-Heverlee, zonder éénmalige maatregelen,
evenwel met een structureel tekort kampen.
Daarnaast heeft Oud-Heverlee nood aan heel
wat onontbeerlijke en dringende
investeringen.
De N-VA staat voor een evenwicht tussen
lage belastingen en voldoende financiële
ruimte voor broodnodige investeringen.
Dit is geen eenvoudige opgave en
maakt daarom het voorwerp uit van
een grondige
studie. We
houden u
uiteraard op
de hoogte van
de uitkomst
van deze
studie.
ALEXANDER BINON
Schepen van Financiën
en Begroting

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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