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Oud-Heverlee
V.U. Tine Eerlingen
Leuvenseweg 86
1011 Brussel

Met gepaste trots

U hoort nog van ons!

Als kersvers bestuurslid van N-VA
Oud-Heverlee stel ik u met gepaste
trots onze nieuwe dorpskrant voor.
Zoals u zult merken is het onze ambitie om van dit zesmaandelijks infoblad
geen N-VA-pamflet, noch een gemeentelijk staatsblad te maken. We willen
een nieuwsblad maken waar iedere
inwoner, N-VA-gezind of niet, iets aan
heeft.

Als VU-ID eindigde de N-VA in 2000 in onze gemeente op 423 stemmen en
greep daarmee net naast een zetel. Een moeilijke tijd brak aan, want afgesneden
worden van alle politieke informatie maakt politieke actie niet gemakkelijk.

NIEUWS UIT DE DORPSSTRAAT
Wat wij u willen bieden is vlot leesbare
informatie, zowel uit de gemeenteraad
als uit de dorpsstraat, een breed scala
aan onderwerpen en een kritische
maar positieve kijk op wat reilt en zeilt
binnen onze gemeente.

Van op een strijdplaats behaalde onze vaste waarde Bert Vanhamel toen een zetel in
de gemeenteraad. In het beleidsakkoord stonden ook veel N-VA-actiepunten. We
gingen dus akkoord met deelname aan het beleid.

Zo vindt u in dit eerste nummer naast
informatie over de toekomst van de
parochiezaal van Oud-Heverlee ook
een interview met de uitbaatster van
Haasrodes enige krantenwinkel, “’t
Roddelkot”. In de volgende nummers
mag u dan weer nieuws verwachten
uit Vaalbeek, Blanden en Sint-JorisWeert.
Gezien dit nieuwe initiatief het werk is
van de hele afdeling beginnen we dit
nummer echter met een korte voorstelling van N-VA Oud-Heverlee. Als u
ons nog niet kent, zult u ons spoedig
leren kennen!
Yves Defoort,
N-VA
Oud-Heverlee

MOEILIJKE BESLISSING
Gezien deze moeilijke politieke context en de goede relatie met de CD&V, werd in
2006 beslist om een kartel te vormen met de CD&V. Het was geen gemakkelijke
beslissing, maar op federaal niveau lukte de samenwerking toen goed en het bood
ons de mogelijkheid om terug mee te spelen in het politieke beleid.

BEPERKTE INSPRAAK
Hoe ver staan we nu vier jaar later met de uitvoering van ons programma? Kort
gezegd: niet goed. We zijn in de meerderheid goed geïnformeerd. Maar omdat we
maar één zetel hebben is onze inspraak zeer beperkt. Dat laat onze kartelpartner ons
regelmatig voelen.
Onze deelname aan het kartel en het beleid laat ons dus achter met gemengde
gevoelens. We hadden het beter verwacht. We zijn wel goed op de hoogte van het
reilen en zeilen in het schepencollege en de gemeenteraad, zodat we met kennis van
zaken spreken als we het hebben over het gemeentebeleid en wat er nog beter kan.
LOYAAL
De N-VA is een loyale
partij die de gemeentebelangen voorop stelt.
We blijven de resterende twee jaar dan ook
meewerken aan wat
goed is en constructieve
kritiek leveren op wat
slecht is.
In ieder geval: U hoort
nog van ons!

Maggy Steeno,
Voorzitter
N-VA Oud-Heverlee

Het N-VA-bestuur v.l.n.r.:
Wim Van den Abeele, Lieve Aelvoet, Maggy Steeno,
Bert Vanhamel, Yves Defoort, Dolf Ringelé.
Ontbreken: Christine Deberdt, Jef Proost, Mit Tuerlinckx
en Jos Vansteenwegen.
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Parochiezaal Oud-Heverlee:
afspraak met de toekomst!
Hoewel ze tot op de draad versleten is, blijft de
parochiezaal van Oud-Heverlee haar functie
vervullen als ontmoetingsplaats en accommodatie
voor plaatselijke en parochiale verenigingen zoals
OKRA, Ziekenzorg, Zomerfeest, …
ONVERVANGBARE FUNCTIE
De omgeving van de zaal, in het hart van het dorp,
is een groene oase die een onbetaalbare en onvervangbare functie combineert met activiteiten van
allerlei aard. Met de restauratie van de aanpalende
historische pastorij komt alles in een stroomversnelling.
Het zou goed zijn als de oude pastorij in haar volle
glorie en goed zichtbaar tot haar recht zou komen.
Daarvoor is het nodig om de huidige parochiezaal
los te koppelen van dit waardevolle gebouw.
HEEL WAT GEPALAVER
Maar wat komt er in de plaats van de parochiezaal?
Niets? Dat zou een aanslag zijn op het zenuwcentrum van het sociale dorpsleven. Er werd door de
officiële instanties (kerkraad, parochiale werken,
gemeente, …) al heel wat over gepalaverd, maar ook
de gebruikers van de zaal lieten zich niet onberoerd.
Zij overhandigden een heus ontwerp aan parochie
en politieke verantwoordelijken. (zie afbeelding)

HAALBARE KAART
De N-VA vindt dat ontwerp een haalbare kaart. Er is
respect voor de groene ruimte en een duidelijke
bekommernis voor het blijvend functioneren van de
zaal. Er is uiteraard de financiële kant van dit project. Wie zal dat betalen? Als de parochiale instanties
het niet aankunnen, moet er met andere besturen
overleg mogelijk zijn, zoals de gemeente.
DUIDELIJKE EN AANVAARDBARE
OVEREENKOMST
Een goede optie zou zijn dat de parochie als eigenaar van de grond de gemeente een recht van opstal
of erfpacht verleent. Zo kan de gemeente een nieuw
gebouw oprichten zonder uitgaven te moeten doen
om de grond te verwerven. Uiteraard moet over het
beheer van de nieuwe zaal een duidelijke en voor
alle partijen aanvaardbare overeenkomst gesloten
worden.
Als de gemeente bovendien de kinderopvang zou
willen koppelen aan de nieuwe zaal (met respect
voor de open groene ruimte), moet dit project alle
kansen krijgen.

Bert Vanhamel
Gemeenteraadslid

De gebruikers van de parochiezaal kwamen zelf met een plan op de proppen.
Rechts ziet u de huidige situatie, links het nieuwe voorstel. Voor de N-VA een haalbare kaart.
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In de kijker: ‘t Roddelkot
Hoewel ze zelf niet in de gemeente woont, is Sigrid
D’Hont, de uitbaatster van krantenwinkel
“’t Roddelkot”, sinds enkele jaren niet meer weg te
denken uit Haasrode.
De immer sympathieke Sigrid doet haar werk met
zichtbaar veel plezier. Gezien ze steeds openstaat voor
een gesprek konden we de kans niet laten liggen om
even bij haar binnen te springen om haar wat beter te
leren kennen.
Je hebt de winkel overgenomen in juli 2008, maar je
bent afkomstig uit Loonbeek en woont in WilselePutkapel. Hoe ben je hier terechtgekomen?
Sigrid: Als postbode heb ik 16 jaar in Oud-Heverlee
gewerkt, maar uiteindelijk was het toeval dat deze
krantenwinkel te koop stond op het moment dat ik op
zoek was naar een krantenwinkel om over te nemen.
Het was al lang mijn droom om een winkel open te
houden, en ik had bijna een andere krantenwinkel in
Oud-Heverlee overgenomen. Maar mijn voorkeur ging
uit naar deze in Haasrode.
Was je specifiek op zoek naar een krantenwinkel in
Oud-Heverlee?
Sigrid: Nee, maar ik wilde wel graag een krantenwinkel in een dorp, omdat je dan meer vaste klanten
hebt, en meer mond-aan-mondreclame. Ik heb in ieder
geval geen spijt van mijn keuze. De zaak draait goed
en de mensen hier vallen zeer goed mee.
Je woont nog altijd in Wilsele. Hoop je hier ooit te
komen wonen, of blijf je liever waar je bent?
Sigrid: Momenteel blijven we liever in Wilsele, gezien
we daar een groter huis met een mooie tuin hebben.
Dat is toch beter, zeker als je kinderen hebt. Maar
mochten we iets betaalbaar vinden in deze gemeente,
zou ik wel willen verhuizen. Het is hier toch een zeer
aangename gemeente.

Sigrid D’Hont: “Ik heb geen spijt van mijn keuze om in
Haasrode een winkel over te nemen. De zaak draait goed
en de mensen vallen hier zeer goed mee.”

Lees je zelf eigenlijk veel kranten en tijdschriften?
Sigrid: Nee, sinds ik met deze winkel ben begonnen,
lees ik wel elke dag een krant, en nu en dan een tijdschrift, maar niets meer. Eigenlijk is het vooral het
streeknieuws dat mij interesseert.
Als uitbaatster van een goeddraaiende krantenwinkel
ben je waarschijnlijk wel goed op de hoogte van wat
er leeft in Haasrode.
Sigrid: Inderdaad, zo kan ik zeggen dat de sluiting van
het café “Het Elfste Gebod” toch erg wordt betreurd.
In Haasrode blijft nu alleen nog café “Den Deugniet”
over.
Om af te sluiten: je verkoopt lottoformulieren, maar je
doet ook regelmatig zelf mee. Al iets gewonnen?
Sigrid: Wel, ik doe enkel mee bij speciale gelegenheden
en leg dan een pot met enkele klanten. Maar behalve
onze inleg hebben we nog niet veel gewonnen. Mocht
het er ooit van komen, zou het wel leuk meegenomen
zijn natuurlijk. Dan kan ik meteen naar Haasrode verhuizen! (lacht)
In dat geval wens ik je veel geluk, en tot ziens.

Activiteiten
NOTEER ALVAST DEZE AFSPRAKEN IN UW AGENDA!
6 november 2010: Filmavond. In het kader van Wapenstilstand
projecteert N-VA Oud-Heverlee om 20.00 uur de film “Met onze
Jongens aan den Ijzer” in het ontmoetingscentrum van Haasrode.
22 januari 2011: N-VA-nieuwjaarsreceptie om 19.00 uur in het
ontmoetingscentrum van Blanden. Iedereen is welkom!
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Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

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.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
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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