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BESTE INWONER VAN OUD-HEVERLEE,

De start van een nieuwe bestuursploeg maakt nieuwsgierig. Met deze beleids-
verklaring willen N-VA, CD&V en Groen alle inwoners een beeld geven van de 
plannen voor 2013-2018. We kijken uit naar dialoog met u tijdens meerdere in-
spraakmomenten. Dit bestuur wil immers inzetten op open communicatie, trans-
parantie en inspraak. In dat kader kan u op 27 augustus 2013 tussen 19 en 20 
uur vragen stellen aan de burgemeester en schepenen over de inhoud van dit 
beleidsplan.  

Ondanks budgettair moeilijke tijden kiezen we niet voor een status-quo. Deze 
beleidsverklaring bevat een reeks ambitieuze, maar doordachte en evenwichtige 
investeringen. Er is aandacht voor grote investeringen in wegen en fietspaden, 
in een woonzorgzone en in dorpskernen. Maar evengoed voorzien we een reeks 
kleine, slimme ingrepen zoals energiebesparing, snelheidsremmende maatre-
gelen, speelstraten, een efficiënte dienstverlening... 

We beseffen dat deze investeringen van alle inwoners een belangrijke financiële 
inspanning zullen vragen. Maar telkens kiezen we voor duurzame oplossingen, 
met positieve gevolgen op lange termijn, waar alle huidige inwoners én toekom-
stige generaties beter van worden.

Met deze beleidsverklaring zeggen we wat we gaan doen. De volgende zes jaren 
willen we graag bewijzen dat we doen wat we zeggen!
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1. FINANCIËN EN BEGROTING

Een duurzaam beleid begint met gezonde gemeentefinanciën, d.w.z. financiën zonder een over-
dreven schuldenberg. De coalitiepartners wensen de gemeente, ook op financieel vlak, te bestu-
ren als een goed huisvader.

Het bestuur wenst een gunstige schuldratio te behouden (schuldratio: aantal jaren om  alle schul-
den terug te betalen wanneer alle inkomsten hiervoor zouden aangewend worden). Tekorten in de 
gemeentebegroting zullen vanaf 2014 worden weggewerkt om daarna niet meer voor te komen. 

De belastingtarieven van Oud-Heverlee behoren tot de laagste van Vlaanderen. De aanvullende 
personenbelasting bedraagt 6 % en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn 750. Het 
nieuwe bestuur blijft streven naar zo laag mogelijke belastingtarieven. Door de economische cri-
sis verminderen echter de inkomsten voor de gemeente.

Externe factoren verminderen de inkomsten van Oud-Heverlee:

Daling van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting   2012 313.000 eur
         2013 50.000 eur
Verwachte daling dividenden netbeheerder PBE     125.000 eur
Verdwijning inkomsten dividenden of compenserende vergoeding Elia  122.000 eur

De budgettaire uitdagingen voor de gemeente verminderen niet. Elke inwoner kan de achter-
stand in de investeringen in de (wegen-)infrastructuur vaststellen. Door de toenemende vergrij-
zing zullen de kosten verhogen voor de ouderenzorg en de exploitatie van een lokaal diensten-
centrum voor senioren. Bovendien stelt de bevolking hogere eisen aan de dienstverlening door 
de gemeente. De hogere overheden leggen aan gemeente en OCMW meer taken op. 

Het nieuwe bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft reeds een aanzienlijk aantal bespa-
ringen op de lopende uitgaven ingevoerd (zoals energie-uitgaven, werkingskosten, kosten voor 
het gemeentelijk onderwijs, het afvaltoerisme in het containerpark, de kosten voor de vzw VKT,…). 
Het nieuwe bestuur zal ook in de volgende jaren van kostenbeheersing een punt maken.

Om zowel de dagelijkse werking van de gemeente te kunnen betalen als het investeringsritme op 
te voeren, is een tariefaanpassing van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing noodzakelijk.

De coalitiepartners hebben verschillende alternatieven grondig bestudeerd en overwogen. 
De nieuwe tarieven, die aan de Gemeenteraad van Oud-Heverlee voorgesteld worden, zijn:

 Aanvullende personenbelasting  6,5%
 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 1100

De tariefverhoging is hoger voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing dan voor de aan-
vullende personenbelasting, zodat het inkomen uit onroerend vermogen relatief zwaarder wordt 
belast dan het reeds zwaar belaste inkomen uit arbeid. Bovendien worden hierdoor alle onroeren-
de goederen in Oud-Heverlee belast, eigendom van een inwoner uit Oud-Heverlee of niet. 

Met deze nieuwe tarieven stijgen de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet of nauwe-
lijks boven die van de buurgemeenten. De aanvullende personenbelasting blijft bij de laagste in 
Vlaanderen.

Vergelijking met buurgemeenten (6/2013) 

  
Bertem       7,5%   1050
Bierbeek      7,0%   1100
Huldenberg      8,0%   1000
Leuven       7,5%   1400
Oud-Heverlee (nieuwe tarieven)    6,5%   1100

Vanaf 2016 zullen de coalitiepartners op grond van de gedaalde kosten van het containerpark 
overgaan tot minimaal een halvering van de milieubelasting.

Bovendien zal het bestuur als een goede huisvader optimaal gebruik maken van de subsidiemo-
gelijkheden door de andere beleidsniveaus.

Tenslotte zal de gemeente vanaf 1.01.2014 haar begroting en financiën opmaken in overeenstem-
ming met de nieuw ingevoerde Beheers- en Beleidscyclus (BBC), waardoor de financiën transpa-
ranter worden en nauwer aansluiten bij de financiële realiteit en de boekhoudregels- en praktij-
ken uit de privé-sector. 

2. VEILIG VERKEER EN AANTREKKELIJKE DORPSKERNEN

Het bestuur wenst infrastructurele verbeteringen door te voeren om de verkeersveiligheid te ver-
beteren en het comfort van de inwoners te verhogen. Het mobiliteitsplan, dat in 2012 geactua-
liseerd werd, is de leidraad. Het kernwoord is STOP: eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar 
vervoer en ten slotte Persoonlijk vervoer.

De gemeente kampt met een verouderd wegennet. Er zal de komende jaren extra geïnvesteerd 
worden om deze achterstand versneld in te halen. Duurzame en structurele oplossingen zullen 
de voorkeur krijgen op tijdelijke snelle herstellingen.  Er zal gewerkt worden volgens een jaarlijks 
herzienbare meerjarenplanning waarbij de prioriteiten bepaald worden op basis van objectieve 
factoren. Bovendien zal er via schaalvergroting van de projecten gezocht worden naar besparin-
gen en synergieën. 

Aan de heraanleg van de assen Sint-Joris-Weert-Leuven en Zoet Water-Vaalbeek-Blanden-Haas-
rode wordt verder gewerkt. De zwakke weggebruiker staat centraal. De Waversebaan van Oud-He-
verlee naar Leuven en de Maurits Noëstraat van Vaalbeek tot de Meerdaalweg komen eerst aan 
de beurt. De Leuvensestraat van de Reigersstraat tot het centrum staat ook bovenaan de priori-
teitenlijst. De verdere volgorde hangt af van rioleringsplannen en subsidies. 

Maatregelen met beperkte impact op het budget worden zo snel als mogelijk opgestart. Circula-
tieplannen en tonnagebeperkingen zullen het sluipverkeer ontmoedigen. Het straatbeeld maakt 
zichtbaar hoe snel er gereden mag worden. Een fijnmazig tragewegennetwerk, met buurtwegen 
en fietsdoorsteken en een duidelijke signalisatie, zal een attractief alternatief wegennet vormen 
voor wandelaars en fietsers. De fietsersbrug over de Expresweg zal het sluitstuk vormen van een 
verkeersluwe verbinding naar Leuven vanuit Haasrode en Blanden.  De fietsverbinding parallel 
aan E40 tussen Waversebaan en Naamsesteenweg staat planologisch vast. De fietsverbinding 
naast de spoorlijn Leuven-Ottignies wordt bekeken per deeltraject.

Elk infrastructureel project zorgt vanzelfsprekend voor hinder. Een goede communicatie is daar-
om onontbeerlijk. De gemeente zal korter op de bal spelen door de inwoners tijdig te informeren 
via de elektronische nieuwsbrief en de gemeentelijk website. De gemeente volgt de werken die 
nutsmaatschappijen (derden) uitvoeren strikt op, zodat de kwaliteit en de communicatie verbe-
teren. De gemeente wenst op te treden tegen nutsmaatschappijen die in gebreke blijven. Bij de 
herinrichting van dorpskernen,  parkeerzones of verkeerswegen gaat er speciale aandacht naar 
de gevolgen voor de plaatselijke middenstand: infrastructuurprojecten worden onderworpen aan 
een Middenstandstoets. De bereikbaarheid tijdens de werken is een prioriteit. 

De gemeente investeert in groene en verkeersveilige dorpskernen waar het aangenaam leven is. 

Het gemeentebestuur zal de kernen van Oud-Heverlee en Haasrode tijdens deze legislatuur aan-
pakken. Een eerste stap is het in kaart brengen van de knelpunten bij de mobiliteit en het geven 
van inspraak aan de inwoners. In een volgende fase zal een ontwerper een integraal verkeersplan 
opmaken. 

In Sint-Joris-Weert gaat tijdens deze legislatuurperiode de prioriteit naar de herinrichting van de 
Leuvensestraat binnen de bebouwde kom. De bestemmingsmogelijkheden van de stationszone 
zullen bestudeerd worden samen met de eigenaars en de NMBS.
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In Blanden zal de inrichting van de Woonzorgzone De Kouter de aanzet zijn om te  groeien naar 
een fraaie dorpskern.

Bij de heraanleg van de dorpsinfrastructuur gaat maximale aandacht naar veiligheid en leef-
baarheid met vergroening door aanplanting van streekeigen planten. Schoolomgevingen zijn een 
permanent aandachtspunt voor de verkeersveiligheid. Wagens horen niet thuis op de voet- en 
fietspaden in de dorpskernen. Daarom voorziet men voldoende en goed onderhouden parkeer-
plaatsen.

Bij de herinrichting van de dorpskernen zal het bestuur de motor zijn voor overleg met de kerk-
besturen om eigendomsrechten en verantwoordelijkheden uit te klaren. Het gemeentebestuur 
wil van de dorpskernen opnieuw het middelpunt maken van de sociale cohesie in onze samenle-
ving. 

3. ZORGZAAM BELEID EN WOONZORGZONE DE KOUTER

De groep ouderen wordt binnen de gemeente steeds groter. Het OCMW en de gemeente wil-
len een inclusief beleid ontwikkelen dat gericht is op de bevordering van de levenskwaliteit en 
aandacht heeft voor zowel de actieve als de zorgbehoevende ouderen. Zorgbehoevende ouderen 
zullen zo lang als wenselijk thuis kunnen blijven wonen, en, als het niet anders kan, zal er resi-
dentieel aanbod zijn in hun eigen gemeente. Met de realisatie van de Woonzorgzone ‘De Kouter’ 
(Blanden) zullen OCMW en gemeente deze uitdagingen samen opnemen.

Zorgbehoevende ouderen kunnen langer thuis wonen door gepaste dienstverlening aan huis. Het 
OCMW biedt, zelf en in samenwerking met derden, een brede waaier van diensten aan: huishoud-
hulp, warme maaltijden, klussendienst, boekendienst en oppasdienst aan huis,... Daarnaast sti-
muleert het OCMW de samenwerking van verschillende diensten binnen het thuiszorgaanbod uit 
de regio. De wachtlijst voor dienstverlening aan huis wordt langer. Daarom onderzoekt het OCMW 
de haalbaarheid van de uitbreiding van de eigen dienstverlening.

Ouderen zullen in een Lokaal Dienstencentrum terecht kunnen met vragen over thuiszorg en 
voor praktische hulp bij dagelijkse activiteiten (kapper, wasserette, voetverzorging, hygiënische 
zorgen, boodschappen). Het Lokaal Dienstencentrum komt in de Woonzorgzone De Kouter. De 
mogelijkheid zal bestaan om er een warme maaltijd te nuttigen. Voor de ouderen zal er vervoer 
van en naar het Lokaal Dienstencentrum gecoördineerd worden.

Het Lokaal Dienstencentrum zal activiteiten en initiatieven ondersteunen die het sociale netwerk, 
de communicatie en het veiligheidsgevoel bij de doelgroep versterken. Het Lokaal Dienstencen-
trum zal zeer laagdrempelig zijn, zodat ouderen er gemakkelijk naartoe komen en mogelijke ver-
eenzaming wordt tegengegaan. In samenwerking en overleg met de lokale verenigingen, vrijwilli-
gersorganisaties en derden, zoals bv. de Gemeentelijke Academie ‘De Vonk’, zullen informatieve, 
recreatieve en vormende activiteiten aangeboden worden. 

Voor ouderen waarvoor thuis wonen moeilijk of onmogelijk wordt, zal het OCMW een residentieel 
aanbod voorzien in samenwerking met een private partner. In de Woonzorgzone ‘De Kouter’ ko-
men er, naast het Lokaal Dienstencentrum, een woonzorgcentrum met 102 bedden, een centrum 
voor kortverblijf (3 bedden) en 25 assistentiewoningen (“serviceflats”). De zone zal beschikken 
over 85 ondergrondse parkeerplaatsen en een park.

De haalbaarheid van een centrum voor dagverzorging wordt onderzocht. Het OCMW, de Senioren-
raad en de gemeentelijke dienst ‘Vrije Tijd’ zullen structureel overleggen hoe het vrijetijdsaanbod 
voor de doelgroep kan aangepast worden.

Mobiliteitsproblemen belemmeren ouderen en personen met een beperking vaak om deel te ne-
men aan het dorpsleven. Er wordt naar oplossingen gezocht wanneer openbaar vervoer ontbreekt 
of familie en naasten niet beschikbaar zijn. 

Het OCMW zal onderzoeken hoe vrijwilligers het gebruik van de belbus mee kunnen bevorderen 
door begeleiding van de minder mobiele personen. Uit overleg met De Lijn zal blijken of de bel-
bus nog ‘toegankelijker’ gemaakt kan worden, en hoe de hertekening van de bestaande lijnen de 

gemeente nog beter kan ontsluiten. Het bestuur wil nagaan in hoeverre bestaande vrijwilligersor-
ganisaties die zich richten op personenvervoer van minder mobiele mensen ook in Oud-Heverlee 
een oplossing kunnen bieden. Als dit niet volstaat, overweegt het bestuur om zelf een mindermo-
bielencentrale op te richten in samenwerking met vrijwilligers.

Het bestuur zal nagaan of bijkomende postpunten, met een ruimere dienstverlening dan de ze-
gelwinkels, in de gemeente mogelijk zijn.

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de verbetering van de levenskwa-
liteit van de inwoners van de gemeente. Een sociaal netwerk draagt bij tot de levenskwaliteit van 
ouderen en mensen met een beperking. De vrijwilliger leert nieuwe mensen kennen, doet nieuwe 
ervaringen op, geeft kennis en ervaringen door, is zinvol bezig, betekent iets voor de samenleving, 
en bouwt zo mee aan een warm en zorgzaam Oud-Heverlee. 

Het OCMW wenst in de toekomst vaker een beroep te doen op vrijwilligers. Het OCMW start een 
pilootproject ‘buren voor buren’ in Sint-Joris-Weert. Het project beoogt niet alleen een oplossing 
te zijn voor kleine dagelijkse problemen (zoals boodschappen, kleine administratieve taken, kandi-
daat-vluchtelingen of kansarmen begeleiden) maar wil tegelijk ook vereenzaming inperken. 

Ook in Oud-Heverlee leven er inwoners met kansarmoede en financiële problemen. De rol van 
de lokale overheid bestaat erin om de noodsituatie te verbeteren en toekomstperspectieven te 
bieden.

Het OCMW heeft een belangrijke taak door de zelfredzaamheid te bevorderen en de weg te tonen 
naar psychische ondersteuning, opleiding en vorming, het arbeidscircuit, schuldbegeleiding en – 
bemiddeling,... 

De doelgroepen van het OCMW, zoals ouderen of kansarmen, vragen een specifieke aanpak m.b.t. 
communicatie en klantgerichte diensten.

Het OCMW zal actief aan communicatie en klantgerichtheid werken met als doel de doelgroepen 
beter te bereiken en de drempel naar de dienstverlening van het OCMW te verkleinen.

Ondanks alle wetten en regels zijn gelijke kansen nog geen realiteit voor iedereen. Het bestuur 
erkent alle inwoners als volwaardig en helpt er mee voor zorgen dat toegankelijkheid en partici-
patie geen dode letter blijven.

Een goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken verhoogt de mobiliteit van 
ouderen mensen met beperkingen. Problemen zullen worden gedetecteerd en waar mogelijk 
zullen oplossingen aangereikt worden.

De leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van gemeentelijke informatie zal ervoor zorgen dat 
informatie voor iedereen toegankelijk is. Om de toegankelijkheid tot het cultuuraanbod te ver-
hogen zal het bestuur samen met de Cultuurraad de belemmeringen en moeilijkheden in kaart 
brengen, en gepaste maatregelen implementeren.

De AMOR-klas in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord voor leerlingen met een be-
perking kan blijven rekenen op de volle steun van het gemeentebestuur. 

Oud-Heverlee is geen eiland. Zorg en solidariteit met landen in ontwikkeling zijn vanzelfsprekend.

De gemeente blijft een Fair Trade gemeente. Fair Trade producten worden gebruikt bij de dage-
lijkse werking en bij gemeentelijke evenementen.

Het bestuur blijft haar jaarlijkse toelage aan projecten in ontwikkelingslanden die  een band heb-
ben met Oud-Heverlee behouden. De toewijzing aan de projecten houdt rekening met het advies 
van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). De gemeente zal meer 
bekendheid geven aan die projecten via bibliotheken en scholen.

De gemeente gaat op zoek naar een partnerschap of een verbroedering in het Zuiden. 
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4. WONEN IN EEN LANDELIJKE EN  GROENE GEMEENTE

Een duurzaam woonbeleid is gericht op leefbaarheid en het maximale behouden van het lande-
lijke én groene karakter van Oud-Heverlee dat onder grote druk staat van de toenemende verste-
delijking.

De verstedelijking door de bouw van appartementen zal maximaal vermeden worden. Een even-
tuele bevolkingstoename zal bij voorkeur opgevangen worden door grondgebonden woningen op 
kleinere percelen in plaats van door de bouw van appartementen, aangezien deze het landelijk 
karakter van de gemeente fundamenteel wijzigen. Op dezelfde manier is het opsplitsen van grote 
woningen een alternatief voor het bijbouwen van meer woningen.

Duidelijke bouwregels, zo nodig onder de vorm van een stedenbouwkundige verordening, zullen 
‘appartementisering’ tegengaan en een te grote bouwdichtheid vermijden. De naleving van de 
vergunningen zal hand in hand gaan met een kordaat handhavingsbeleid. Er wordt rekening ge-
houden met de adviezen van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Het bestuur verzet zich tegen elk voorstel van andere overheden tot bestemmingswijziging van 
terreinen (cfr. plannen van hogere overheid om aan de E40 een lawaaisportterrein of een slibstort 
te maken), die ingaan tegen de wil van de inwoners en de overtuiging van de gemeente.

De woon- en huurprijzen op de private huisvestingsmarkt van Oud-Heverlee zijn hoog. Ook voor 
minder kapitaalkrachtige inwoners uit Oud-Heverlee zullen er mogelijkheden zijn om in de ge-
meente te blijven wonen.

De gemeente is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat heel wat sociale woningen  in Oud-Hever-
lee aangeboden worden. Tegen 2020 moeten er 70 sociale huurwoningen bijkomen. De gemeente 
zal deze uitdaging samen met het OCMW en sociale huisvestingsmaatschappijen aangaan.

De coalitiepartners zijn voorstander van een hedendaagse benadering van betaalbaar wonen of 
sociale huisvesting. Enerzijds zullen deze woningen waar mogelijk over de hele gemeente ge-
spreid en architecturaal gediversifieerd worden zodat deze woningen naadloos aansluiten bij de 
private woningbouw. Anderzijds blijven deze woningen eigendom van de gemeente of het OCMW 
door ze bij voorkeur als huurwoningen of woningen via erfpacht- of opstalrecht aan te bieden. Op 
deze manier blijft de toekomstige meerwaarde de gemeenschap ten goede komen.

Het bestuur streeft ernaar mensen die een nauwe band met onze gemeente hebben prioritair 
toegang te geven tot deze woningen en volgt daarbij nauwlettend de evoluties op in de huidige 
wetgeving.

Deze woningen worden gebouwd met een minimale impact op de gemeentefinanciën door opti-
maal een beroep te doen op subsidies, leningen en ondersteuning van het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Concreet zullen niet alleen nieuwe woningen worden gebouwd, maar ook bestaande woningen 
aangekocht en, zo nodig, verbouwd. De gemeente en/of OCMW verkoopt eigen niet-strategisch 
patrimonium om andere geschikte(re) gronden en gebouwen aan te kopen.

Door het Grond – en Pandendecreet dient een bepaald percentage van een grote private verkave-
ling aangewend te worden voor sociale woningbouw. 

Ook wordt leegstand met een leegstandsheffing aangepakt zodat leegstaande gebouwen een nut-
tige bestemming krijgen. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in duurzaamheid.

Met de ondertekening van het “Burgemeestersconvenant” engageert het gemeentebestuur zich 
om het energieverbruik tegen 2020 met 20 % te verminderen. Bij alle nieuwbouw- en verbou-
wingsprojecten van de gemeente kiest men voor lage energie en duurzame materialen. De reno-
vatie van de gemeentelijke basisschool in Haasrode is een eerste project. 

Het Wooninfopunt wordt verder gepromoot en geeft antwoorden op technische woonvragen en 
vragen rond premies en duurzaam bouwen.  Energiebesparende maatregelen horen  betaalbaar 

te zijn voor iedereen. Vooral voor financieel kwetsbare gezinnen is energiebesparing meer dan 
welkom. De gemeente maakt de voorwaarden voor voordelige leningen, gratis bouwadvies en 
energiescans beter bekend. Nieuwe sociale woningen zullen duurzaam en zeer energiezuinig 
zijn.  Verder wil de gemeente technische en administratieve bijstand verlenen voor het saneren 
van oudere woningen.

Nieuwe bouwvergunningen zullen gekoppeld worden aan duurzaamheids-voorschriften, de 
scheiding van hemelwater en afvalwater, de aanlegwijze van opritten, en groenaanplanting.

Het bestuur zal verder inspelen op natuurrijkdom in de gemeente.  Het rijke  patrimonium van 
Oud-Heverlee wordt verder beschermd en waar mogelijk uitgebreid. Als groen verloren gaat, is er 
compenserende herbebossing. Bermbeheer gebeurt ecologisch verantwoord en het pesticidege-
bruik wordt tot nul herleid. Voor het onderhoud van de kerkhoven wordt een duurzame oplossing 
gezocht.

Het structuurplan voor Heverleebos en Meerdaalwoud wordt waar mogelijk  (actief) ondersteund. 
De gemeente legt bij vergunningen voorwaarden op om kleine landschapselementen te behouden 
en voert ook een handhavingsbeleid.
Milieu-educatie en -sensibilisering blijven een belangrijk aandachtspunt. Het gemeentebestuur 
ondersteunt daarvoor scholen en milieuverenigingen.

Oud-Heverlee  is een nette gemeente waarbij het beleid zich richt op het vermijden van afval en 
milieuhinder.

Voor het gemeentelijke containerpark zal men het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen. In-
dien er een grotere locatie gevonden wordt, wordt een retributie op basis van gewicht overwogen. 
De gemeente informeert over de mogelijkheden om afval te vermijden. De jaarlijkse zwerfvuilac-
tie wordt uitgebreid. Er wordt onderzocht hoe inwoners van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert 
met hun tuinafval dichter bij huis terecht kunnen. 
Sluikstoken en -storten worden bestreden. Ook kleine overtredingen kunnen gepast beboet wor-
den met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Milieu-inbreuken worden vastgesteld 
door de gemeentelijk toezichthouder. Milieuvergunningen worden gecontroleerd en milieumis-
drijven consequent opgevolgd. 

5. EEN GEMEENTE OM IN OP TE GROEIEN

Het onderwijs is het kloppend hart van Oud-Heverlee.  De gemeente zal blijven investeren in 
kwalitatief onderwijs, gedragen door een enthousiast team van leerkrachten dat zich permanent 
bijschoolt.

Het is belangrijk dat elk kind in zijn eigen deelgemeente naar een basisschool kan gaan.  Voor 
de gemeentelijke basisscholen van Oud-Heverlee, Blanden en Haasrode is het gemeentebestuur 
de inrichtende macht. Goed onderwijs begint bij sterke leerkrachten. Zij horen het pedagogisch 
comfort te krijgen om aan elke leerling tegemoet te komen.

Onze gemeentescholen hebben aandacht voor een modern schoolbeheer met betrokkenheid van 
de leerkrachten en een optimaal overleg tussen directie, leerkrachten, ouders en gemeentebe-
stuur. Zowel de ouderraden, de schoolraad als het maandelijks directie-overleg spelen hier een 
belangrijke rol.

De gemeentelijke basisscholen horen toegankelijk te blijven voor elk kind, ongeacht zijn afkomst 
en huidskleur, financiële achtergrond, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Het onder-
wijs wordt gegeven in een sfeer van verdraagzaamheid en pluralisme.

ICT (Informatie en Communicatietechnologie) is geen doel op zich, maar een middel om eigen-
tijds onderwijs te realiseren door beter in te spelen op verschillen in voorkennis bij leerlingen, 
flexibel om te gaan met tempoverschillen bij het leren en door het ontwikkelen van meer leer-
ling-gestuurd onderwijs. Hiervoor zal in het kader van een meerjarenplan jaarlijks substantieel 
worden geïnvesteerd in moderne technologieën die hun waarde bewezen hebben. De planlast 
voor de leerkracht zal verminderen door de administratie te integreren in een digitaal platform.
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De gemeente investeert in gebouwen zodat kinderen in een veilige, eigentijdse en uitdagende 
omgeving schoollopen. De basisschool van Haasrode zal grondig gerenoveerd worden tot een 
duurzaam gebouw en een nieuwe speelplaats krijgen. Tijdens de legislatuur zal het administra-
tieve dossier voor de renovatie van de Blandense school en de tweede fase van de gemeentelijke 
kleuterschool in Oud-Heverlee opgestart worden. De speelplaats van de Gemeentelijke Basis-
school in Oud-Heverlee zal opgefrist en uitgebreid worden.

Voor- en naschoolse kinderopvang alsook het middagtoezicht blijven verzekerd met de onder-
steuning van initiatieven die aansluiten bij de schooluren. 

Pedagogische initiatieven, creatieve ideeën vanuit de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders 
zullen de nodige aandacht krijgen.  Ook de samenwerking met de heemkundige kring, Gemeen-
telijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de academie De Vonk en de bibliotheken wordt 
gestimuleerd. De wereld is veel groter dan het klaslokaal. Daarom zal het budget voor schooluit-
stappen verhoogd worden.

Ook onze vrije scholen van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert  zijn belangrijk. Binnen de decre-
tale mogelijkheden van het flankerend onderwijs zal de gemeente ondersteuning geven. Deze 
scholen kunnen blijven rekenen op logistieke hulp bij evenementen. Netoverschrijdende initiatie-
ven worden overwogen.

Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit. Oplossingen worden gezocht in overleg met de scho-
len, de ouderraden en de inwoners van de schoolbuurt. De gemeente ondersteunt sensibiliseren-
de fietsacties.  

Meer dan 800 leerlingen volgen deeltijds kunstonderwijs aan de gerenommeerde Gemeentelijke 
Academie voor Muziek en Woord ‘De Vonk’.  We zullen blijven investeren in De Vonk zodat de aca-
demie kan inspelen op vernieuwingen in aanbod en methode.

Het komende nieuwe decreet zal er voor zorgen dat we van de bestaande opdeling in klassieke 
disciplines gaan evolueren naar een model van ‘cross-over’. Dit biedt een mogelijkheid om de 
Gemeentelijk Schilder- en Tekenacademie te integreren in De Vonk en te evolueren naar een 
kunstacademie. 

Het bestuur zal de mogelijkheden in Oud-Heverlee onderzoeken voor een geschikte infrastruc-
tuur die hoofdzakelijk door De Vonk gebruikt kan worden. Elk jaar zal er geïnvesteerd worden in 
muziekinstrumenten en didactische omkadering.

In elke basisschool blijft men cursussen geven die de instapdrempel naar het deeltijds kunstonderwijs 
verlagen. De samenwerking tussen de basisscholen en De Vonk blijft  een meerwaarde. 

Oud-Heverlee is een aantrekkelijke gemeente waar jonge gezinnen zich thuis voelen.  Voor jonge 
gezinnen is een voldoende aanbod aan betaalbare kinderopvang een noodzaak.

Het bestuur wenst het gemeentelijk kinderdagverblijf  “ ’t Dolfijntje” uit te breiden tot de maxi-
mum capaciteit, in functie van mogelijke subsidiëring door de Vlaamse overheid.

De gemeente blijft investeren in kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang.  In Oud-Heverlee zal 
de nieuwbouw voor de gesubsidieerde buitenschoolse opvang (Stekelbees) gerealiseerd worden. 
Men zal de tarieven voor kinderopvang binnen de gemeente op elkaar proberen af te stemmen. 

Men zal onderzoeken hoe de gemeente bestaande kinderopvanginitiatieven financieel, logistiek of 
administratief kan ondersteunen. In samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
zullen infosessies rond opvoeden georganiseerd worden.

De gemeente blijft een lokaal ter beschikking stellen voor het consultatiebureau van Kind en 
Gezin. Er wordt een “Lokaal Loket Kinderopvang” opgericht waar ouders terecht kunnen in hun 
zoektocht naar opvangplaatsen. 

Oud-Heverlee is fier op de bruisende jeugdbewegingen, het jeugdhuis en tal van andere jeugdver-
enigingen.  Het gemeentebestuur zal deze verenigingen maximaal ondersteunen. In het jeugdbe-
leid worden jongeren betrokken bij het gemeentelijk beleid.

Jeugdverenigingen krijgen gemeentelijke subsidies voor hun werking en kampvervoer. De jeugd-
lokalen, die exclusief door jeugdverenigingen worden gebruikt, worden door de gemeente onder-
houden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de jeugdverenigingen voor het dagelijks 
onderhoud. De gemeentelijke uitleendienst zal verder uitgebouwd worden.

De Jeugdraad zal uitgroeien tot een ontmoetingsplaats en reflectieruimte van en voor jongeren. 
De gemeente zal samen met de Jeugdraad een draaiboek ontwikkelen voor het organiseren van 
fuiven, waarbij men rekening houdt met het nieuwe decreet op de geluidsnormen.

Oud-Heverlee is een kindvriendelijke gemeente met ruimte voor spelen en ontmoeting tussen 
grootouders, gezinnen en kinderen.

Er zullen speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen voor gezinnen, kinderen en jongeren in elke 
deelgemeente aangelegd worden. Er komt een transparant reglement voor het creëren van tijde-
lijke speelstraten in de zomervakantie.

In zaal Roosenberg zal een binnenspeeldag georganiseerd worden. Tijdens de vakanties worden 
culturele workshops aangeboden. Oud-Heverlee is kandidaat om de “Kinderhoogdag” van de pro-
vincie Vlaams-Brabant te ontvangen. 

6. GENIETEN VAN VRIJE TIJD

Het bestuur geeft alle Oud-Heverleenaren de kans om in eigen gemeente op een kwaliteitsvolle 
manier te sporten. Tijdsgebrek zorgt er vaak voor dat men onvoldoende beweegt. Elke burger 
(jong, oud, andersvalide,...) verdient de kans om dit dicht bij huis te doen. Daarvoor is er nood aan 
sportinfrastructuur, die ruim toegankelijk is.

Oud-Heverlee beschikt over enkele flink uitgebouwde clubs maar er zijn verschillende sporten 
nog niet aanwezig. Infrastructurele uitbreidingen zijn nodig om deze noden in te vullen. Het be-
stuur zal de mogelijkheden onderzoeken om een sporthal te bouwen op de Zoet Water-site in 
samenwerking met (private) partners. Ook hoort de bestaande infrastructuur goed onderhouden 
te worden.

De sportinfrastructuur zal uitgebreid worden om recreatief en competitief sporten te stimule-
ren. In de verschillende deelgemeenten zullen er groene zones ingericht worden voor sport en/
of een petanquebaan (bijvoorbeeld een overdekte petanquebaan op de parking aan de school en 
sporthal van Haasrode). De gemeente zal ook informatieportieken plaatsen zodat (sport)vereni-
gingen goedkoop publiciteit kunnen maken voor evenementen.

De bestaande reglementen en subsidies zullen samen met de Sportraad herbekeken worden.  

In tijden waarin het verenigingsleven onder druk staat, is het de opdracht van de gemeente om 
tegen deze evolutie in te gaan. De gemeente is immers de overheid die het dichtst bij de inwoners 
staat en zal daarom zo veel mogelijk kansen tot ontmoeting en verbondenheid creëren.

Verenigingen hebben nood aan aangepaste infrastructuur. Goed onderhouden lokalen staan ter 
beschikking voor vergaderingen, culturele activiteiten en feestelijkheden van verenigingen van 
Oud-Heverlee. Alle ontmoetingscentra zullen verder ingericht worden met volwaardige verga-
derruimtes. De zaal ‘De Roosenberg’ zal in een eerste periode op dezelfde manier als andere 
gemeentelijke zalen aan verenigingen verhuurd worden.

Het bestuur zal het aanbod aan verscheidenheid in onze gemeente in de kijker zetten door orga-
nisaties de kans te geven zichzelf beter bekend te maken, door samenwerking bij officiële eve-
nementen of door het organiseren van een verenigingsbeurs. De gemeentelijke informatieka-
nalen, zoals de gemeentelijke website, nieuwe infoportieken en een verenigingengids, staan ter 
beschikking voor het bekend maken van activiteiten.
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De gemeente ondersteunt logistiek en soms ook financieel bestaande en nieuwe initiatieven op 
basis van een objectief reglement. De uitleendienst wordt uitgerust met o.a. moderne communi-
catie-apparatuur en andere essentiële hulpmiddelen. De gemeente biedt verder een collectieve 
verzekeringspolis aan voor de vrijwilligers van Oud-Heverlee.

Feesten is een perfect medicijn tegen verzuring. Buurt-, wijk- en straatfeesten brengen de men-
sen op een positieve manier samen. Ook andere activiteiten kunnen de sociale cohesie en het 
contact tussen inwoners in dezelfde buurt en wijk bevorderen.

Het bestuur zal deze lokale initiatieven blijven steunen door subsidies te geven voor de huur van 
een tent of voor andere onkosten. Het gebruik van herbruikbaar materiaal zal aangemoedigd 
worden.

De traditie van het jaarlijkse seniorenfeest, de ontvangst van nieuwe inwoners op het gemeen-
tehuis, de viering van de 50-jarigen en jubilarissen, net als de viering van Wapenstilstand op 11 
november zullen in deze legislatuur verder gezet worden. Een wijziging van de bestaande for-
mules wordt overwogen. Tijdens de eindejaarsperiode zal feestverlichting de dorpskernen in een 
kerstsfeer brengen. 

Elke inwoner van Oud-Heverlee zal toegang krijgen tot cultuur. Cultuurcreatie en -participatie 
worden gestimuleerd. De gemeente wil daarom een breed en evenwichtig cultuurbeleid voeren.

Lokale kunstenaars zullen door initiatieven van de gemeente gepromoot en ondersteund worden.

De modernisering van de informatiekanalen zijn een hefboom voor permanente vorming. De ge-
meente zal inwoners stimuleren om de moderne informatiemiddelen te leren gebruiken (compu-
ters in bib,...). 

7. TOERISME EN ZOET WATER

Oud-Heverlee zal zichzelf op de kaart zetten als bestemming voor toerisme en recreatie. De pro-
motie van de vele troeven en mogelijkheden in Oud-Heverlee zal hieraan bijdragen.

Brochures i.v.m. overnachtingen en recreatiefaciliteiten, cultuur en geschiedenis,... zullen vlot 
raadpleegbaar zijn in bib, gemeentehuis, horeca en ontmoetingscentra. De natuurlijke rijkdom 
zal meer in de kijker worden gezet door o.a. publiciteit rond wandel- en fietsroutes. Organisaties 
die zich hiervoor inzetten kunnen rekenen op gemeentelijke ondersteuning. De gemeente zal ac-
tief participeren in Regionaal Landschap Dijleland en meewerken op provinciaal niveau.

De faciliteiten voor toeristen en recreanten worden aangepast aan de hedendaagse wensen. Er 
komen bankjes voor wandelaars. 

De gemeente zal samenwerken met organisaties die zich inzetten voor Erfgroen en Erfgoed (his-
torisch en toeristisch). De instandhouding en de ontsluiting hiervan zullen zorgen voor een boven-
lokale uitstraling. Een informatiepunt zal opgericht worden met toeristische informatie over het 
Zoet Water en Oud-Heverlee. De benadering van het toerisme vraagt coördinatie en samenwer-
king met de gemeentelijke diensten en het verenigingsleven. 

Gemeenteambtenaren zijn de eerste ambassadeurs van deze troeven. Door een goede informa-
tiedoorstroming zullen zij de historische-culturele-natuurlijke waarde van onze gemeente ken-
nen en mee helpen uitstralen. 

Met initiatieven zoals ‘Kunst op het Water’, of de organisatie van een kerst- of biomarkt, worden ver-
schillende hefbomen aangesproken om de aantrekkelijkheid van Oud-Heverlee uit te dragen. 

Het natuur- en recreatiegebied Zoet Water met zijn schilderachtige vijvers is de belangrijkste 
trekpleister van Oud-Heverlee waarop het gemeentebestuur een beslissende invloed heeft. 

Het gebied verdient een opwaardering op verschillende vlakken: de vijvers en omliggende na-

tuur, de verkeersweg (M. Noëstraat), de parkeergelegenheid, het recreatiepark, en de evene-
mentenzaal ‘De Roosenberg’. Het gebied is een uitstekende plaats voor de implementatie van 
een sporthal. De plaatselijke horeca speelt een belangrijke rol bij de uitstraling. Een goed beleid 
houdt rekening met alle elementen samen. 

De coalitiepartners hebben de vzw VKT (Vereniging voor Kultuur en Toerisme) in vereffening ge-
steld waardoor uiterlijk op 31.12.2013 alle goederen van de Zoet Water-site die eigendom zijn van 
de gemeente opnieuw rechtstreeks onder het beheer van de gemeente vallen. Hierdoor zullen 
middelen uitgespaard worden en wordt voldaan aan nieuwe wettelijke verplichtingen.

Eerst zal een globale studie (ruimtelijk, financieel, bestemming) gebeuren op basis van een in-
tegrale visie op zowel het gebied dat eigendom is van de gemeente als op de ruimere omgeving 
vooraleer beslissingen te nemen en investeringen te doen. De studie zoekt een oplossing met 
maximale dienstverlening aan de bevolking voor sport en recreatie, die ingepast is in het unieke 
natuurkader van de omgeving en dit tegen een redelijke kostprijs.

Na de studie zal de heraanleg gepland worden van de M. Noëstraat tot aan de Waversebaan. 
De zaal ‘De Roosenberg’ zal opgefrist worden en eventueel een nieuwe bestemming krijgen. De 
uitbating van het recreatiepark met de speeltuin zal verbeteren. De bouw van een sporthal en 
aansluitende sportinfrastructuur in open lucht is een optie die overwogen wordt. Het bestuur 
heeft alvast middelen gereserveerd voor een eerste investering in een comfortabele parking aan 
de M. Noëstraat.

 

8. ONDERNEMEN EN LANDBOUW

Een gunstig ondernemingsklimaat in Oud-Heverlee wordt gestimuleerd en het lokaal onderne-
merschap wordt aangemoedigd.

Ondernemers en zelfstandigen kunnen met hun vragen over vestiging, uitbreiding, subsidies,… 
terecht bij een vaste contactpersoon in de gemeentelijke administratie. 

Bij de herinrichting van dorpskernen,  parkeerzones of verkeerswegen gaat er speciale aandacht 
naar de gevolgen voor de plaatselijke middenstand: infrastructuurprojecten worden onderwor-
pen aan een Middenstandstoets. De bereikbaarheid tijdens de werken is een prioriteit.

In een groene gemeente als Oud-Heverlee is het belangrijk de landbouw leefbaar te houden door 
de vereiste ruimte te reserveren voor duurzame landbouw.

Er zal nagegaan worden of meer overleg binnen de landbouwraad wenselijk is. Het bestrijden van 
bodemerosie in samenwerking met landbouwers is zeer belangrijk. Bodemerosie kan immers 
wateroverlast in de hand werken.

Oud-Heverlee zal landbouw actief bevorderen door de streekproducten in de kijker te zetten. Het 
is ook leerrijk voor onze schoolgaande kinderen om een bezoekje te brengen aan onze landbou-
wers om zo het beroep van landbouwer te leren kennen. 

9. BESTUURSCULTUUR EN DIENSTVERLENING

Inspraak en betrokkenheid staan centraal in het gemeentelijke beleid. Een goed beleid kan enkel 
tot stand komen in samenspraak met de inwoners.

Adviesraden krijgen meer slagkracht. Elke schepen zal zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de ver-
gaderingen van adviesraden over zijn bevoegdheidsdomeinen. De raden worden tijdig om advies 
gevraagd, maar kunnen ook zelf advies geven. Het bestuur zal motiveren indien  een advies niet 
gevolgd wordt. 
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Het bestuur vindt het belangrijk om iedereen goed te informeren via effectieve en efficiënte infor-
matiekanalen. Nieuwe media-kanalen krijgen meer aandacht.

Het infoblad zal tweemaandelijks verschijnen op een duurzamere en goedkopere druk. Het zal 
in een vlotte taal geschreven worden met korte artikels en relevante informatie. Er zal worden 
verwezen naar bijkomende informatie op de gemeentelijke website. In de bibliotheken en in het 
gemeentehuis zal een computer beschikbaar zijn om de gemeentelijke website te raadplegen.

De website van de gemeente zal interactief zijn, met een e-loket. De beschikbaarheid van ge-
meentelijke infrastructuur zal online raadpleegbaar zijn. De gemeente zal de burgers via sociale 
media op de hoogte houden van belangrijk nieuws en zal een elektronische nieuwsbrief verspreiden.

Er komen infoborden in elke deelgemeente. De administratie zal een infoboekje uitwerken voor 
nieuwkomers.

De afhandeling van meldingen en klachten zijn erg belangrijk voor de inwoner van de gemeente 
en een  bron van informatie voor het bestuur en de administratie van de gemeente en het OCMW.

Alle meldingen en klachten worden geregistreerd, opgevolgd en afgehandeld in één digitale da-
tabank. Bijzondere aandacht gaat naar een snelle opvolging van klachten en van meldingen rond 
gebreken van de gemeentewegen en –infrastructuur. Elke drie jaren wordt de tevredenheid ge-
meten. 

De inwoners van Oud-Heverlee hebben recht op een beschikbare, toegankelijke en klantgerichte 
dienstverlening.

Het personeel van gemeente en OCMW zijn de onmisbare schakel van mensen die er voor zorgen 
dat de dienstverlening optimaal is. Competentie en integriteit zijn criteria bij de aanwerving van 
nieuwe medewerkers. Professionele vorming draagt bij tot een klantvriendelijke administratie. 
Coaching en positieve motivatie helpen om de ambities te bereiken. Met permanente verbeter-
projecten zullen de medewerkers van gemeente en OCMW de interne werking verbeteren.

De onthaalinfrastructuur wordt verbeterd. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de ope-
ningsuren uit te breiden, bijvoorbeeld van 16u tot 20u op dinsdagavond of op afspraak. De online 
dienstverlening zal uitgebreid worden.

Er wordt geïnvesteerd in Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) voor een betere dienst-
verlening, een efficiëntere werking en een lager papierverbruik. De gemeentegebouwen zullen 
via een spraak- en datanetwerk onderling verbonden worden. Er  zal veel aandacht gaan naar de 
beveiliging en continuïteit van de ICT-infrastructuur.  

De politie is de belangrijkste schakel voor een veilige gemeente en is georganiseerd in de politie-
zone Dijleland. Naast handhaving heeft de politie een belangrijke missie in preventie en dienst-
verlening. 

Drugspreventie en afwezigheidstoezicht (toezicht op woningen tijdens langdurige afwezigheid van 
de bewoner) zijn voorbeelden van de preventieve rol van de politiezone Dijleland. De gemeente 
zorgt voor de ruimte binnen de verschillende informatiekanalen.

Op het vlak van handhaving gaat de eerste aandacht naar controle op snelheid en verkeersvei-
ligheid. Het bestuur wenst borden te plaatsen in de gemeente met de cijfers van de vastgestelde 
overtredingen, boetes en ingetrokken rijbewijzen. De politie zal geregeld toezicht houden in de 
schoolomgevingen.

Binnen de politiezone Dijleland streeft men naar een harmonisering van de reglementen. M.b.t. 
tot de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) pleit het bestuur voor redelijkheid en pre-
ventie.

Alle inwoners zijn eigenlijk mede-eigenaar van het gemeentelijk patrimonium. Daarom zal men 
het patrimonium efficiënt benutten en onderhouden zodat ook toekomstige generaties het kun-
nen gebruiken. 

Met een jaarlijkse inspectieronde zal bepaald worden welke onderhoudswerken nodig zijn. Goed 
onderhouden gebouwen en efficiënt gebruik gaan hand in hand.

Er zal geïnvesteerd worden in het gemeentelijk magazijn om de werking van de technische dienst 
te verbeteren. In oudere gemeentegebouwen zullen energiebesparende projecten worden uit-
gevoerd. Die hebben zowel economische als ecologische voordelen. De school van Haasrode is 
slechts één van de vele gebouwen die zo een betere energiescore zal krijgen. In Oud-Heverlee 
zal er een buitenschoolse kinderopvang worden gebouwd en de renovatiedossiers voor de scho-
len van Blanden en Oud-Heverlee zullen worden voorbereid. Ook de pastorie van Blanden heeft 
dringend nood aan grondige restauratiewerken, net als andere historische (kerkelijke) gebou-
wen. 
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Burgemeester: 
Adri Daniëls, Leuvensestraat 74, 3051 Oud-Heverlee, 0486 46 48 61, 
adri.daniels@oud-heverlee.be 
Fractie: CD&V
Bevoegdheden: burgerlijke stand en bevolking, politie en openbare 
veiligheid, ruimtelijke ordening, kerkfabrieken, personeel, arbeids-
veiligheid en - welzijn.

Eerste schepen: 
Alexander Binon, Naamsesteenweg 24, 3052 Oud-Heverlee, 
0497 63 10 99, alexander.binon@oud-heverlee.be 
Fractie: N-VA
Bevoegdheden: financiën, begroting, wonen, plechtigheden en 
feestelijkheden.

Tweede schepen:
Paul Pues, Kartuizersstraat 39, 3052 Oud-Heverlee, 016 40 32 93, 
0499 33 37 31, paul.pues@oud-heverlee.be 
Fractie: Groen
Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid, 
informatie en communicatie, informatica.

Derde schepen: 
Tom Teck, Maurits Noëstraat 14, 3050 Oud-Heverlee, 0496 22 13 10, 
tom.teck@oud-heverlee.be 
Fractie: N-VA
Bevoegdheden: sport, openbare werken, patrimoniumbeheer, 
waterbeleid, landbouw.

Vierde schepen: 
Maggy Steeno, Bovenbosstraat 104, 3053 Oud-Heverlee, 016 40 12 
62, 0497 72 83 77, maggy.steeno@oud-heverlee.be 
Fractie: N-VA
Bevoegdheden: cultuur, recreatie en toerisme, middenstand,
 gelijkekansenbeleid, ontwikkelingssamenwerking.

Vijfde schepen: 
Bart Clerckx, Naamsesteenweg 54A, 3052 Oud-Heverlee, 0486 51 
54 93, bart.clerckx@oud-heverlee.be 
Fractie: CD&V
Bevoegdheden: onderwijs, jeugd, gezin en kinderopvang, senioren.

OCMW-voorzitster: 
Diane Grauwels, Slagbaan 8, 3053 Oud-Heverlee, 016 40 63 25, 0494 
46 75 56, diane.grauwels@oud-heverlee.be 
Fractie: CD&V
Bevoegdheden: OCMW, werkgelegenheid en PWA, welzijn en 
sociale zaken.


