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OUD-HEVERLEE
Een blik op het beleid in
Oud-Heverlee

Provinciaal ruimtelijk plan kleinschalig wonen:
definitief van de baan!

In haar verkiezingsprogramma beloofde
N-VA Oud-Heverlee te ijveren voor
een ander beleid ten dienste van de
ganse bevolking met een duidelijke
en transparante aanpak. Na twee jaar
geloven we meer dan ooit dat het verschil
zichtbaar is.

Begin maart besliste de provincie dat het hele provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kleinschalig wonen voor Oud-Heverlee werd afgevoerd.

Enkele voorbeelden: de herasfaltering van
ongeveer 5 km wegen en de (her)aanleg
van 1 km voetpaden, verkeersremmende
maatregelen, de vereffening van de
vzw die het recreatiepark Zoet Water en
De Roosenberg beheerde, het indienen
van het dossier van de woonzorgzone
De Kouter bij de Vlaamse Overheid,
een efficiëntere benutting van onze
gemeentelijke gebouwen, het akkoord
met de kerkfabrieken en een succesvolle
hoorzitting in verband met de dorpskern
van Oud-Heverlee als eerste stap naar een
concrete uitvoering.
Laat de oppositie gerust steeds maar
hetzelfde deuntje spelen. Wij hebben met
N-VA de ambitie om van Oud-Heverlee
een van de mooiste en aangenaamste
gemeenten in Vlaanderen te maken. Onze
gemeente en haar inwoners verdienen dat!
Dirk Vandueren, voorzitter

Deze definitieve stopzetting van het PRUP kwam er nadat het schepencollege het draaiboek voor het nog enige overblijvende deelRUP (Camping
Zoet Water) afkeurde. Dit draaiboek bevatte onaanvaardbare voorwaarden,
namelijk de aankoop of onteigening van deze camping.
Eerder had de provincie al laten weten dat het PRUP kleinschalig wonen
voor de deelRUPs P. Tilemansstraat (Sint-Joris-weert) en de Ophemstraat
(Oud-Heverlee) werden geschrapt. Enkel het deelRUP Camping Zoet Water
bleef over. Hiermee werd de op ons aandringen genomen gemeenteraadsbeslissing van 18 augustus 2014 bevestigd.

WAT VOORAFGING

De provincie Vlaams-Brabant maakte vorig jaar een ontwerp van PRUP
op ter regularisatie van de permanente bewoning van weekendverblijven,
campings en woonwagenterreinen.
In 2010 sloot de provincie hiertoe een overeenkomst met de gemeente OudHeverlee. Het schepencollege besloot in 2013 onder aanhoudende druk van
de provincie de overeenkomst verder te zetten, onder een aantal strikte
voorwaarden.

SCEPTISCH

N-VA Oud-Heverlee is altijd sceptisch geweest tegenover dit PRUP en de
aanpak van de provinciale administratie van dit dossier. Toen bleek dat de
provincie geen enkele van de voorwaarden is nagekomen, hebben we dan
ook in samenspraak met onze coalitiepartners beslist de overeenkomst
met de provincie stop te zetten en een negatief advies tegen dit PRUP in te
dienen.
Tegen het deelRUP camping Zoet Water was er geen bezwaar, mits toezicht
van de bevoegde instanties op de strikte naleving van de wetgeving ruimtelijke ordening. Nu heeft de provincie beslist dat het hele PRUP kleinschalig
wonen definitief van de baan is. Hierdoor zullen heel wat inwoners - die
niet graag een ‘camping’ in hun buurt zagen komen, opgelucht zijn!
Alexander Binon, eerste schepen

V.l.n.r.: Tom Teck, Maggy Steeno, Jenny Van Wynendaele, Dirk Vandueren,
Alexander Binon

www.n-va.be/oud-heverlee

Gemeente neemt verantwoordelijkheid in onderhoud waterlopen
Recentelijk heeft de gemeente verschillende waterlopen laten ruimen. “Dat was nodig”, zegt bevoegd schepen Tom
Teck. “Vaak sluiten rioleringsbuizen aan op een waterloop met een overstort. Tijdens zware regenbuien moet het
water dan ook vlot weg kunnen stromen zodat er geen wateroverlast optreedt.”
Een groot deel van de gemeentewaterlopen werden eind 2014 overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. Die
kan betere prijzen bedingen voor deze werken. Het beheer van waterlopen stopt trouwens ook niet aan de gemeentegrens.
“Toch is het ook noodzakelijk dat de gemeente verschillende
private waterlopen overneemt”, aldus Tom. “Het is immers
onlogisch dat inwoners zelf verantwoordelijk zouden zijn
voor het onderhoud van een waterloop die dienst doet als
gemeentelijk overstort. Deze waterlopen zullen het statuut
‘waterloop van algemeen belang’ krijgen waardoor de gemeente deze waterlopen zal beheren.”

Beter gebruik gemeentelijke gebouwen
U hebt het waarschijnlijk al wel
gehoord: de bibliotheek afdeling
Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert
fusioneren en worden samen
ondergebracht in de Roosenberg. De
afdeling in Haasrode blijft behouden.
Dit is het resultaat van een intern
onderzoek naar het beter aanwenden
van de gemeentelijke gebouwen.
Zo werd beslist geen nieuwbouw
te bouwen voor kinderopvang
Stekelbees in Oud-Heverlee, maar
deze kinderopvang onder te brengen
in het oud gemeentehuis van OudHeverlee (besparing 1 miljoen euro).
Daarom moest de bibliotheek in
Oud-Heverlee verdwijnen. Deze
zal worden ondergebracht in de
Roosenberg waar ook de afdeling
Sint-Joris-Weert naartoe zal gaan. De
vrijgekomen ruimte komt integraal
ten goede aan de muziekacademie.
Dit past in de visie van de
meerderheid om de Roosenberg meer
in te zetten voor de verenigingen van
onze gemeente.

ontmoetingsplaats. We beslisten
dan ook om de nieuwe bibliotheek,
leesruimte en informatiecentrum
daar onder te brengen. Op die
manier zal de nieuwe bibliotheek
centraal gelegen zijn tussen OudHeverlee en Sint-Joris-Weert.

TREKPLEISTER

Een onderzoek door de provincie
Vlaams-Brabant bevestigt dat de
buurt, namelijk het Zoet Water,
een toeristische trekpleister is. Uit

informatie, komen we ook tegemoet
aan de nood van een toeristisch
informatiecentrum. Dit betekent,
volgens ons, een waardeverhoging
voor De Roosenberg, dat zo stilaan
verder kan uitgroeien tot een echt
cultureel centrum (waarvoor het
eigenlijk werd gebouwd)!

MOBILITEIT

Een aantal bewoners stelt zich
vragen bij de mobiliteit. Uiteraard
beschikken we aan het Zoet Water

Maggy Steeno – schepen van Cultuur, Recreatie en Toerisme

oud-heverlee@n-va.be

Gescheiden rioleringsprojecten
Binnenkort zal in de Maurits Noëstraat gestart worden met
de aanleg van een gescheiden riolering. Regenwater zal nog
steeds afgevoerd worden naar het Zoet Water. Maar het afvalwater van meer dan 200 inwoners zal opgepompt worden
naar het waterzuiveringsstation in Vaalbeek om daar gezuiverd te worden.
De extra rioleringsbuis en de verschillende pompstations vormen een investering van meer dan 2,9 miljoen euro. Aquafin
zal ook het waterzuiveringsstation uitbreiden zodat er voldoende capaciteit is voor deze extra vuilvracht. Binnen
enkele jaren kan er ook in de zijstraten van de Maurits Noëstraat zoals de Sint-Joris-Weertstraat en de Grezstraat
een gescheiden riolering aangelegd worden. “We hopen dat de afkoppeling een positief effect heeft op de algengroei in de vijvers”, zegt Tom Teck.
Aquafin is dit jaar ook gestart met de aanleg van een rioleringsbuis doorheen de Doode Bemde. Het water van 650
inwoners uit Sint-Joris-Weert wordt vandaag ongezuiverd geloosd in het natuurgebied. Na de werken zal dit afvalwater naar Huldenberg gepompt worden om gezuiverd te worden. Regenwater zal uiteraard zoals vandaag in de
Leigracht blijven vloeien. Het financieel plaatje van meer dan 4,5 miljoen euro is immens, maar ecologisch gezien is
dit een bijzonder belangrijk project voor onze natuurgebieden!

N-VA pleit voor het weghalen van de
paaltjes in de dorpskern van Haasrode

OPTIMALISATIE

De feestzaal staat ter beschikking
van onze verenigingen en de
reservaties lopen vlot. Aan de
uitrusting van de feestzaal moet
wel nog verder gewerkt worden.
De vroegere secretariaatslokalen
werden ondertussen omgevormd tot
kunstateliers. De bovenverdieping,
die ook voor mensen met een
beperking toegankelijk is
(aangepaste sanitaire voorzieningen
en lift), leent zich uitstekend als

Tom Teck
Schepen van Openbare
Werken, Sport en Waterhuishouding

gemeentelijke tellingen blijkt ook dat
het recreatiepark een groot aantal
jongeren aantrekt. Daarbovenop
komt nog de recente invulling door
kunstateliers en de aanpassing van
het bosmuseum (in wording), wat het
aantal bezoekers nog zal verhogen.
Bij een goede uitbouw van onze
informaticacel en een informatiehoek
met wandelkaarten en toeristische

over voldoende parkeerplaatsen.
Voor mensen die moeilijk te been
zijn, verzorgt het OCMW met
vrijwilligers een dienst “boeken
aan huis”. Daarnaast is er een
busverbinding met een halte op de
hoek van de Maurits Noëstraat en de
Waversebaan (lijn 337 en 537).

Het vorige gemeentebestuur liet metalen paaltjes plaatsen
in de dorpskern van Haasrode. Ondertussen sneuvelen
dagelijks autolichten en portieren omdat de paaltjes
ondoordacht en op verkeerde afstanden geplaatst zijn.
N-VA Oud-Heverlee pleit ervoor de paaltjes te vervangen
door exemplaren met een betere plaatsing, zodat er minder
blikschade valt en tegelijkertijd de veiligheid voor de
zwakke weggebruiker gegarandeerd blijft!

www.n-va.be/oud-heverlee
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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