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OUD-HEVERLEE

Ondanks het feit dat het einde van 
2015 grimmig verliep, hopen we dat 
2016 een succesjaar wordt. Voor N-VA 
Oud-Heverlee was het einde van het 
jaar alvast wel geslaagd. Zo legde 
de 21-jarige Jarne Robrechts op de 
gemeenteraad van 15 december zijn 
eed af als nieuw gemeenteraadslid. Ik 
feliciteer hem en wens hem veel suc-
ces in de uitoefening van zijn ambt. 

Ondertussen zijn we halverwege de 
legislatuur en op tal van domeinen 
heeft onze gemeente grote sprongen 
voorwaarts gemaakt. Later dit jaar 
zullen we hiervan nog een overzicht 
brengen. 

Ik heet jullie ook allemaal van harte 
welkom op onze nieuwjaarsreceptie. 

En ten slotte wens ik jullie een geluk-
kig en voorspoedig 2016.

Dirk Vandueren, voorzitter

  

BESTE INWONERS,

Het bestuur van N-VA Oud-Heverlee wenst u een gelukkig Nieuwjaar.  
Van links naar rechts: voorste rij: Jarne Robrechts, Maggy Steeno, Sven Deferme, 
Alexander Binon, Tom Teck; middenrij: Katty Mommaerts, Jef Proost, Jenny  
Van Wynendaele, Guy Brieven; achterste rij: Frank Persoons, An Geets, Thomas 
Tousseyn, Dirk Vandueren. Ontbreken op de foto: Bert Vanhamel, Christine  
Deberdt, Dolf Ringelé, Dirk Dejaeghere, Guido Evers en Ciska Proost

Jarne Robrechts nieuw gemeente-
raadslid

Op 15 december legde Jarne 
Robrechts de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid. Hij volgt 
Jana Van-
derborght 
uit Sint-
Joris-Weert 
op. Jana is 
verhuisd. 
Lees ver-
derop meer 
over Jarne.

www.n-va.be/oud-heverlee
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https://www.facebook.com/NVAOUDHEVERLEE

Gelukkig 2016!



Dag Jarne, stel jezelf eerst eens even 
kort voor.
Ik ben Jarne Robrechts, 21 jaar. 
Ik studeer Handelswetenschap-
pen aan de KULeuven, campus 
Brussel. Ik ben lid van de N-VA in 
Oud-Heverlee sinds 2012, toen ik 
18 jaar oud was. Ik heb mij 
toen ook meteen kandidaat 
gesteld voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 
oktober 2012. Daardoor zal 
ik Jana Vanderborght bin-
nenkort opvolgen in onze 
gemeenteraad, aangezien 
zij verhuisd is. 

Ik woon al heel mijn leven 
in Oud-Heverlee. Eerst in 
de Wijnbergstraat in Blan-
den, na zeven jaar heb ik 
een tijdje in de Interleuven-
straat in Blanden gewoond, 
en sinds enkele jaren woon 
ik in de Blandenstraat in 
Haasrode. Ik heb mijn 
kleuter- en lagere schooltijd ook 
meegemaakt in de lagere school 
in Blanden en ik ben een tijdje lid 
geweest van Chiro Blanden.

Zoals je zei, ben je sinds je 18 jaar 
actief bij N-VA Oud-Heverlee. Waarom 
heb je juist voor de N-VA gekozen, en 
waarom al op die leeftijd?
Al sinds ik een jaar of 14 was, 
interesseerde politiek mij heel 
erg. Ik volgde de actualiteit en de 
verschillende politieke program-
ma’s, en voor mij was de N-VA de 
enige juiste keuze. Het is naar mijn 
mening één van de enige partijen 
die een duidelijke mening vormt 
over elk thema en er ook alles aan 

doet om te verwezenlijken wat het 
beloofd heeft. Uiteraard kan ik mij 
ook vinden in zowat alle punten 
van het partijprogramma, zowel 
op nationaal vlak als lokaal in 
Oud-Heverlee.

Ik wou mijn mening niet langer 
voor mij alleen houden, en op 
18-jarige leeftijd keek ik er al naar 
uit om de mening te horen van 
anderen en hierover te discussië-
ren. Ik wou ook iets doen met die 
ideeën, niet alleen nadenken over 
plannen, maar die plannen ook 
realiseren.

Je wordt binnenkort gemeenteraads-
lid. Wat zijn je plannen daar?
Eerst en vooral wil ik Jana Vander-
borght het allerbeste toewensen 
in haar nieuwe woonplaats. Het 
is voor mij een eer om haar op te 
volgen. Ik vind het ook belangrijk 
om Ciska Proost te bedanken voor 

deze kans. Ciska zou Jana opvol-
gen, maar wil de kans geven aan 
jongeren om zich te bewijzen en te 
groeien binnen de gemeentepoli-
tiek. Zij zal me met raad en daad 
bijstaan en daar ben ik heel blij om 
Binnen de gemeenteraad wil ik 

het team van onze schepenen, 
Alexander, Tom en Maggy mee 
ondersteunen. Ik wil dossier-
kennis verwerven in vakge-
bieden die mij interesseren, 
zoals jeugd en lokale economie. 
Samen met hen en Thomas en 
Bert, onze twee andere gemeen-
teraadsleden, wil ik echt bijdra-
gen tot het gemeentebestuur en 
een meerwaarde bieden.

Je bent ook actief binnen Jong 
N-VA Zuid-Brabant. Wat kan je ons 
daarover vertellen?
Oorspronkelijk zijn Jana en ik 
met een jongerenafdeling van 
N-VA Oud-Heverlee gestart in 
2013. Omdat er weinig actieve 

N-VA-jongeren wonen in Oud-
Heverlee, hebben we deze afdeling 
uitgebreid door ook Bierbeek, Ber-
tem en Huldenberg erbij te betrek-
ken. Jong N-VA Zuid-Brabant ver-
enigt alle N-VA-gezinde jongeren 
in deze vier gemeenten. Ikzelf ben 
ondervoorzitter en penningmees-
ter van deze afdeling.

Er wordt over politiek gesproken, 
maar ook voor een feestje met 
andere afdelingen of een gesprek 
met één van onze nationale kop-
stukken is er plaats bij ons. Geïn-
teresseerden mogen zich trouwens 
altijd melden via 
Jarne.Robrechts@jongnva.be.

www.n-va.be/oud-heverlee oud-heverlee@n-va.be

In de zomer van 2013 werden we de eerste keer gecontacteerd in verband met wa-
teroverlast in de gemeente. Inwoners van de Bierbeekstraat hebben al meer dan tien 
jaar te kampen met overstroomde tuinen, kelders en/of garages. Dringend tijd voor 
actie dus: met een team van experten hebben we de oorzaak van deze wateroverlast 
weten te achterhalen en hebben we een oplossing uitgewerkt.

De combinatie van meer verharde oppervlakten en hevigere stortbuien zorgt regel-
matig voor wateroverlast in 
laag-Blanden. Grotere riole-
ringsbuizen aanleggen zou 
al snel 2 miljoen euro kosten. 
Daarom stelden we voor om 
een bufferbekken van 5.000 
m³ aan te leggen naast het 
containerpark. De eenvou-

dige open structuur kost ‘slechts’ 50.000 euro en zal de 
regio van aan het waterzuiveringsstation in Vaalbeek tot 
aan de Rooikapel ontlasten. Volgens de huidige plan-
ning zal de aanleg begin 2016 gebeuren.

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag 
van de hereniging der Nederlanden (1815-1830) orga-
niseerden de N-VA-afdelingen van het arrondissement 
Leuven een druk bijgewoond colloquium in Pellenberg, 
waar in 1831 de laatste Noord–Zuid veldslag plaatsvond.

Dankzij de bijdragen op zeer hoog niveau van de spre-
kers, Prof. Em. Luc De Vos, Prof. Hendrik Vuye en Prof. 
Em. Frans-Jos Verdoodt, werd het colloquium een groot 
succes met een 250-tal zeer tevreden toehoorders. De 
sprekers belichtten verschillende relevante thema’s zo-
als de gevolgen voor de Nederlanden van de nederlaag 
van Napoleon in Waterloo, aspecten van staatsrecht en 
taalwetgeving onder Willem I, en de Nederlanden onder 
Willem I. De aanwezigen kregen een beter inzicht in het 
ontstaan en de evolutie van België. Zo zijn de staatsher-
vorming geruisloos voortgevloeid uit de taalwetgeving. 
Na een levendig debat werd de avond afgesloten met 
een hapje en een drankje. 

Aanleg Bufferbekken langs Bierbeekstraat

Colloquium: De Nederlanden 1815-1830

Nieuwe bib is groot succes!
De fusie van de bibliotheken Oud-Heverlee en Sint Joris Weert was een gedurfde beslissing. We hebben getracht 
om een eenheid te creëren tussen de stilte en de rust die de Zoet Water site uitstraalt en de verwachtingen ten 
aanzien van een bibliotheek. Wie de bib al bezocht heeft, weet waar we het over hebben! 

Ook onze inwoners weten onze inspanningen te appreciëren. De vernieuwde bib ging open op 30 mei. Op 10 
oktober leverden we onze 50ste nieuwe lezerspas af. De gelukkige ontving uit handen van onze schepen, Maggy 
Steeno, een boekenbon van 50 euro en uiteraard een boeketje bloemen. Begin november hadden we al meer dan 
70 nieuwe lezers! Op naar de 100!

Interview met Jarne Robrechts, 
kersvers gemeenteraadslid

V.l.n.r.: Thomas Tousseyn, Frank Persoons, Prof. Em. Luc 
De Vos, Alexander Binon, Prof. Hendrik Vuye, Prof. Em. 
Frans-Jos Verdoodt, Pierre Therie, Maggy Steeno,  
Siegfried Bracke, Sven Deferme (foto: Georclaes)

Jarne Robrechts, hier samen met Ciska Proost: 
“Ik wil niet alleen nadenken over plannen, maar 
ze ook realiseren.”

Tom Teck
Schepen van Waterbeleid

De vredesmarkt: een nieuw initiatief
Op 22 november was er een grote bedrijvigheid aan het Zoet Water. Omdat solidariteit belangrijk is, heeft onze 
schepen, Maggy Steeno, in samenwerking met heel wat inwoners een nieuw project gelanceerd.

Aan het Zoet Water werden meer dan 17 informatiekraampjes bemand door inwoners, die allen een band heb-
ben met een project in het Zuiden. De opbrengst kwam ook ten goede aan hun project: een onderwijsproject, een 
weeshuis, een ziekenhuis, enz. Er was een gegidste wandeling en zowel in de Kapel O.L.V. van Steenbergen als in 
de Roosenberg trad een koor op. Dit was alleen mogelijk omdat er zovelen “samen” geloofden in dit project en dit 
steunden. Omwille van het grote succes wordt dit project ook in 2016 verdergezet.




