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Inleiding & Algemene visie
Het algemeen belang dient dringend terug te keren in Oud-Heverlee en is de basis van het N-VA-
programma.

Het programma van N-VA is een samenhangende, globale visie uitgaande van de mens in het
algemeen en de inwoner van Oud-Heverlee in het bijzonder. Het streeft het algemeen belang van alle
inwoners na.

Echte transparantie en inspraak moeten de democratie in de gemeente doen herleven.

Het centraal stellen van het algemeen belang vertaalt zich in een duurzaam beleid dat ook rekening
houdt met de lange termijn en bijgevolg ook met de volgende generaties. Een duurzaam beleid op
financieel vlak (geen schuldenberg creëren) én op ecologisch vlak (milieuproblemen voorkomen
door maximaal te opteren voor ecologische maar beproefde oplossingen).

Foto 1: Inspraak & Transparantie kan de betrokkenheid van de burger bij het gemeentebestuur verhogen.

Als erg welstellende gemeente dient Oud-Heverlee hierbij een voorbeeld te zijn.

Een duurzaam beleid is gericht op leefbaarheid en houdt het maximale behoud in van het
landelijke én groene karakter van Oud-Heverlee dat onder grote druk staat van de toenemende
verstedelijking. Deze verstedelijking , door de bouw van appartementen, dient maximaal tegengegaan
te worden. In een landelijke gemeente dient de bevolkingsgroei bij voorkeur opgevangen te worden
door grondgebonden woningen (eengezinswoningen) op kleinere percelen en niet door appartementen
aangezien deze laatste zowel ruimtelijk als sociaal het landelijk karakter van de gemeente
fundamenteel wijzigen.

Een gemeentelijk duurzaam beleid betekent ook veel meer aandacht voor verkeersveiligheid- en
infrastructuur en nog meer specifiek voor veilige fietspaden. Dit kan alleen door ruimtelijke
ordening en de daadwerkelijke uitvoering van doordachte verkeerswerken.

Het centraal stellen van het algemeen belang van alle inwoners betekent ook voorzieningen voor
senioren, gezinnen en jongeren. Het woonzorgcentrum ‘De Kouter’ dient snel gerealiseerd te
worden, zonder daarbij de gemeentefinanciën of de andere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen.

Aandacht voor alle inwoners betekent ook aandacht voor minder kapitaalkrachtigen.
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N-VA is hierbij voorstander van een niet-traditionele benadering van betaalbaar wonen of sociale
huisvesting. Oud-Heverlee is wettelijk verplicht heel wat sociale woningen te bouwen en heeft op dit
vlak een enorme achterstand. N-VA wil dat deze woningen over de hele gemeente gespreid worden en
architecturaal gediversifieerd zodat deze woningen naadloos aansluiten bij de private woningbouw.
Tegelijk dienen deze woningen eigendom te blijven van de gemeente door bij voorkeur huurwoningen
of een andere formule (erfpacht- of opstalrecht) aan te bieden waarbij ze eigendom van de gemeente
blijven zodat de eventuele meerwaarde de gemeente, en niet de individuele bewoners, ten goede
komt.

Ook sport, zowel sportverenigingen als individuele sporters, verdient de nodige aandacht. De N-VA
is voorstander van de bouw van een sporthal voor zover de gemeentefinanciën en de andere
prioriteiten dit toelaten en na een grondige financiële studie van de alternatieven (zelf bouwen met
gedeeltelijk Vlaamse subsidies dan wel bouwen en exploiteren door privé-investeerder met
gemeentelijke subsidie).

Tot slot wil N-VA het gemeenschapsgevoel versterken door verenigingen en handelaars te steunen en
de veiligheid vergroten door de nodige aandacht voor veiligheid en politie.

Dit alles moet ertoe leiden dat elke inwoner zich goed voelt in onze gemeente.

Behoorlijk bestuur & Bestuurscultuur
De kern van het N-VA programma is de terugkeer in het bestuur van het algemeen belang en het
herstellen van het vertrouwen van de inwoners in hun gemeentelijke overheid.
N-VA wil een nieuwe bestuurscultuur installeren. Een bestuur waarbij openheid en transparantie
primeren, waar inwoners inspraak krijgen en serieus genomen worden en waarmee de burger zich kan
identificeren. Een bestuur dat respect heeft voor de letter én de geest van de wet. Alleen zo kan de
democratie in de gemeente herleven.

Foto 2: Beginselen van behoorlijk bestuur
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Informatie & Dienstverlening
Elke vraag van de burger moet ook beantwoord worden en dit binnen een duidelijk afgesproken
termijn. Het is belangrijk dat de burger reële inspraak heeft. Hier is de boodschap voor de volgende
legislatuur: Luisteren, denken & doen. Ook een driejaarlijkse tevredenheidsenquête hoort hier op
zijn plaats.
N-VA Oud-Heverlee gaf hiervan reeds het goede voorbeeld door zijn “Iedereen Burgemeester”
campagne. Een transparant en betrokken Oud-Heverlee is voor ons lokaal bestuur de rode draad
doorheen het N-VA aanbod voor alle inwoners van Oud-Heverlee. Hiermee willen we van onze
gemeente – in zijn talloze facetten – een echte thuis maken voor iedereen die er woont.

Foto 3: Een tevredenheidsenquête organiseren zoals N-VA deed om haar programma op te stellen.

Als burger is het noodzakelijk dat u op een vlotte manier informatie kan bekomen. U moet daarvoor
terecht kunnen aan het loket in het gemeentehuis, maar ook het internet is hiervoor een zeer belangrijk
en gemakkelijk medium geworden. Verslagen van de gemeenteraad, informatie over de begroting, etc.
moeten voor elke inwoner van de gemeente raadpleegbaar zijn (via de gemeentelijke website).
Transparantie moet de voertaal worden.

Het driemaandelijks gemeenteblad is één kanaal van informatie naar de burger toe. Ook de
gemeentelijke nieuwsbrief per e-mail houdt de burger op de hoogte van wegenwerken et cetera. Een
sms-systeem kan nog sneller informatie doorspelen naar de burger, zeker in geval van noodsituaties.
N-VA Oud-Heverlee wil ook gemeentelijke informatieborden plaatsen. Deze borden kunnen dienen
voor het aankondigen van bijvoorbeeld wegenwerken, activiteiten van verenigingen…. Op deze
manier kunnen de verenigingen op bijna kosteloze wijze reclame maken.

Foto 4: Gemeentelijk informatieborden bieden verenigingen de kans om goedkoop reclame te maken voor hun
evenementen.
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Financiën & Begroting
N-VA staat voor een duurzaam financieel beleid. Dit betekent géén schuldenbergen creëren. Voor
N-VA zijn gezonde (gemeente)financiën heilig.

N-VA wenst de gemeente ook op financieel vlak te besturen als een goed huisvader en in alle
beleidsdomeinen optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van andere
beleidsniveaus. Verder zal de gemeente zich zo veel mogelijk indekken tegen mogelijke
rentestijgingen (bijvoorbeeld door middel van een schuldherschikking).

De belastingtarieven van Oud-Heverlee behoren tot de laagste van Vlaanderen. Hierdoor behoren de
belastinginkomsten van Oud-Heverlee verhoudingsgewijs tot de hoogste van Vlaanderen. Dit is een
belangrijk fenomeen dat zoveel mogelijk dient behouden te worden.
Het is dan ook de betrachting van N-VA om ook deze legislatuur het belastingniveau met betrekking
tot de personenbelasting (aanvullende personenbelasting – APB: 6 %) en de onroerende voorheffing
(opcentiemen op de onroerende voorheffing: 750) zo laag mogelijk te houden.

Enkel en alleen in het geval van onverwachte, externe of door andere
overheden opgelegde of veroorzaakte uitgavenstijgingen of
afwentelingen, uiterst noodzakelijke/dringende investeringen of van
reeds genomen beslissingen die hun financiële weerslag in de
komende legislatuur krijgen, kan de eventualiteit van een
tariefaanpassing onderzocht worden.

Foto 5: Duurzaam beleid op
financieel vlak.
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Personeelsbeleid
Goed personeel en een goed personeelsbeleid zijn een absolute voorwaarde voor een gedegen beleid.
Hiertoe zal verder werk gemaakt worden van een doorgedreven professionalisering van de
gemeentelijke administratie (objectieve en deskundige aanwervings- en selectieprocedures,
opleiding, permanente vorming, aandacht voor verantwoordelijkheidszin en goed
personeelsmanagement). Een formeel “managementteam” dient met het college samen te werken op
basis van een afsprakennota. De politiek in het algemeen en het college in het bijzonder bepaalt het
beleid en kijkt toe op de correcte en tijdige uitvoering van dit beleid door een professionele
administratie. Het personeelsbehoeftenplan dat sinds 2005 in werking is, wordt verder uitgevoerd en
waar nodig aangepast aan nieuwe behoeften van de gemeente.

Foto 6: Werken met management teams cursus van VVSG.
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Milieu
Het centraal stellen van het algemeen belang vertaalt zich in een duurzaam beleid dat ook rekening
houdt met de lange termijn en zo met de volgende generaties. Een duurzaam beleid op ecologisch
vlak betekent milieuproblemen voorkomen door maximaal te opteren voor ecologische maar
beproefde oplossingen.

Oud-Heverlee is een groene gemeente, maar het mag nog groener. We hebben slechts één planeet en
die moeten we goed onderhouden. Dit kan alleen succes hebben als we er samen aan werken. Onze
gemeente doet verschillende inspanningen (zwerfvuilactie + goedkoop containerpark) om zwerfvuil
aan te pakken, maar ook hier zijn er verbeterpunten vast te stellen. In eerste instantie dienen we de
inwoners en toeristen ervan bewust te maken dat zwerfvuil absoluut ontoelaatbaar is.

.

Wanneer het gezond verstand niet gebruikt wordt, zal er een strenger handhavingsbeleid moeten
worden geïmplementeerd. Sluikstorten, bijvoorbeeld in de grachten of aan de glasbollen, mag niet
getolereerd worden.
Elke ton zwerfvuil kost u als inwoner 6500 € aan belastinggeld.

In tegenstelling tot onze buurgemeenten is het containerpark in Oud-Heverlee goedkoop. Dit wil N-
VA Oud-Heverlee zo houden met dien verstande evenwel dat misbruiken dienen worden aangepakt
met gepaste maatregelen.

Foto 7: Sluikstorten aan de glasbollen op de Waversebaan.

Foto 8: Aandacht vragen voor het milieu op ludieke wijze.
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In onze gemeente hebben we een groot gebied bosrijke omgeving, dat goed beschermd moet
worden.
N-VA Oud-Heverlee wil zich hiervoor inzetten, in samenspraak met Bos & Natuur. Wandelaars,
mountainbikers en andere recreanten moeten het gebied proper houden. We willen vuilnisbakken en
‘blikvangers’ plaatsen op strategische plaatsen in het bos en langs de wegen, in de hoop het aantal
zwerfblikjes te verminderen. Scholen en verenigingen zullen actief aangespoord worden om zich in te
zetten tijdens de ‘Zwerfvuilactie’. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Onze groene leefomgeving moeten we ook tot in onze dorpskernen doortrekken door bijvoorbeeld
extra groen te planten langs onze straten en op onze pleinen.

Foto 9: Identiteitscontrole op het
containerpark moet verplicht worden.

Foto 10: Blikvangers moeten de hoeveelheid

zwerfvuil helpen verminderen.
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Foto 11: Oud-Heverlee is de groene long van Vlaanderen.

Om het milieu een extra duw in de rug te geven kunnen we ook het mobiliteitsprobleem aanpakken.

Beter openbaar vervoer in combinatie met betere fietspaden kan verschillende voertuigen op stal

houden.

Onze gemeente moet ook streven om het gescheiden rioleringsstelsel, waar Europa al jaren om

vraagt, zo snel mogelijk te implementeren. Vervuild water moet gezuiverd worden. Ook onze beken

en grachten moeten geregeld geruimd worden om overstromingsgevaar te beperken.

Langs de E40 is er een stort met licht radioactief afval. Het is erg belangrijk dat dit goed opgevolgd
wordt zodat er geen gevaar kan ontstaan voor de volksgezondheid. Wanneer was de laatste controle
en is alles nog in orde? Een dergelijk controlerapport, dat zeker de buurtbewoners aanbelangt, zou ook
publiekelijk beschikbaar moeten zijn. Ook voor deze minder leuke materies pleit N-VA Oud-Heverlee
voor transparantie. Dit om te vermijden dat deze zone ooit als woonzone wordt ingekleurd.

Foto 12: Onder deze prachtige weide liggen minder prachtige zaken.
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Energiebeleid
Inwoners die energiebesparende maatregelen doorvoeren, moeten hiervoor ook de komende jaren
subsidies kunnen krijgen. Onder andere de gratis energiescan is een prachtig initiatief voor wie
energieverspilling wil tegengaan. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en niet enkel
zijn inwoners laten investeren. Daarom zal onderzocht worden hoe onze gemeente tegen 2020
energie-neutraal kan zijn. Met alle maatregelen samen kan er een energievriendelijk beleid gevoerd
worden, dat ook financieel zijn positieve consequenties heeft. We gaan het energieprobleem toch niet
aan onze kleinkinderen overlaten?

Foto 13: Een ambitieus doel: Oud-Heverlee CO2 neutraal maken tegen 2020.

De gemeente dient na te gaan op welke manier zij met de straatverlichting omgaat. Er dient een
verlichtingsplan opgesteld te worden met een inventaris waar verlichting een ganse nacht
noodzakelijk is en waar niet. Moet overal het licht even intensief branden? Kunnen openbare
gebouwen die nu een ganse nacht verlicht zijn niet beter verlicht worden tot een bepaald uur (timers
voor verlichting en verwarming)? N-VA is van mening dat hier ook drastisch kan in gesnoeid en
bespaard worden. De veiligheid van de inwoners, en dan denken we vooral aan fietsers en
voetgangers, staat hier wel boven en is van primordiaal belang.

De gemeente kan voor haar dagelijkse werking zelf kiezen voor milieubewuste, zuinige aankopen
bij bv. renovaties, nieuwbouwprojecten of andere investeringen die veel zuiniger omspringen met
energie en water.

N-VA is principieel niet tegen windmolens en andere vormen van alternatieve energie. Wel pleiten
we voor het maximaal behouden van de open ruimten, en bij een eventuele inplanting van dergelijke
windmolens voor locaties die het minst storend zijn voor de omgeving.



Verkiezingsprogramma N-VA Oud-Heverlee 2012

12

Ontwikkelingssamenwerking
Eerder dan migratiestromen aan te trekken en pogen te beheersen is N-VA voorstander van het
voorkomen van deze migratiestromen door ook op gemeentelijk niveau bij te dragen aan de
ontwikkelingssamenwerking als uiting bij uitstek van solidariteit met minder ontwikkelde landen.
Vanuit een gemeente zal men uiteraard de problemen in de wereld niet oplossen, maar dit mag ons
niet beletten op gemeentelijk vlak verantwoordelijkheid te nemen.
Het lokaal ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zal onder meer gericht zijn op steun aan projecten met
een link naar de gemeente.
Oud-Heverlee heeft een actieve gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, GROS. We
willen hem blijven vragen beleidsadvies en -suggesties te doen om er dan terdege rekening mee te
houden.
Het blijft tenslotte ons streefdoel om in samenwerking met de lokale handelaars een ‘fairtrade’
gemeente te blijven. Op budgettair vlak streven we ernaar het budget ontwikkelingssamenwerking elk
jaar met een belangrijk bedrag te laten toenemen. Over de gemeentelijke inzet voor
ontwikkelingssamenwerking wordt geïnformeerd in het gemeentelijk informatieblad.

Foto 14: Om een fairtrade gemeente te kunnen blijven moeten er inspanningen geleverd worden.
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Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is het instrument bij uitstek om de leefbaarheid van een gebied of van een
gemeente te vrijwaren of te verbeteren. Ruimtelijke ordening hoeft geen kwaal te zijn, maar is wel een
heilzaam middel tegen ruimtelijke wantoestanden die de leefbaarheid van een gemeente bedreigen.

Een duurzaam beleid is gericht op leefbaarheid en houdt het maximale behoud in van het
landelijke én groene karakter van Oud-Heverlee dat onder grote druk staat van de toenemende
verstedelijking. Deze verstedelijking door de bouw van appartementen dient maximaal tegengegaan te
worden. Een eventuele bevolkingstoename dient bij voorkeur opgevangen te worden door
grondgebonden woningen op kleinere percelen (in plaats van door de bouw van appartementen,
aangezien deze laatste zowel ruimtelijk als sociaal het landelijk karakter van de gemeente
fundamenteel wijzigen).

Foto 15: Oud-Heverlee moet een landelijke en groene gemeente blijven.

Een goede en duurzame ordening van de ruimte om te wonen, te ondernemen, handel te drijven, voor
sport, voor landbouw, het creëren van een woon- en zorgcampus voor senioren, het bouwen van
sociale woningen en het uitbouwen van aangename en veilige dorpskernen is ook voor onze gemeente
een blijvende opdracht.

Er zal concreet werk worden gemaakt van :

 duidelijke bouwregels, zo nodig onder de vorm van een stedenbouwkundige verordening,
onder meer om ‘appartementisering’ tegen te gaan, het straatbeeld landelijk te houden, te
grote bouwdichtheden te vermijden

 het koppelen van bouwvergunningen aan duurzaamheidsvoorschriften, hemelwater,
afvalwater, aanlegwijze opritten, groenaanplanting,...

 een kordaat handhavingsbeleid (controle op de naleving van vergunningen)
 het terdege rekening houden met de adviezen van de Gemeentelijke Commissie voor

Ruimtelijke Ordening (GECORO)
 een blijvend verzet tegen voorstellen van andere overheden tot bestemmingswijziging van

terreinen (cf. 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

 het voorzien van voldoende en effectief gebruikte en goed onderhouden parkeerplaatsen.
Auto’s horen immers niet thuis op de voet- en fietspaden in de dorpskernen

 de heraanleg van de parking aan het Zoet Water
 ruimte voor lokaal ondernemerschap.
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Dorpskernvernieuwing
Het is een absolute prioriteit in deze bestuursperiode te investeren in de dorpskernvernieuwing.

In de deelgemeente Oud-Heverlee willen wij zorgen voor veilige, ook met kinderkoets en rolstoel
begaanbare voetpaden in de Dorpsstraat. Ook de site van de parochiezaal willen wij in onderling
overleg met alle betrokkenen meenemen in de dorpskernvernieuwing. We hopen meteen te kunnen
zorgen voor voldoende, diverse en goede accommodatie voor zowel het verenigingsleven als de
parochie. We zeggen wel duidelijk ‘hopen’, want volgens het recentste advies van de dienst Erfgoed
kan na een eventuele afbraak van de parochiezaal geen nieuwe zaal gebouwd worden. De dienst
Erfgoed wil namelijk voorrang
geven aan groene ruimte om de pastorij meer tot haar recht te laten komen. Ofwel dient dit advies
herzien te worden, ofwel dient een andere locatie gevonden te worden voor de verenigingen die
gebruik maken van de parochiezaal.
De Bogaardenstraat (kasseistrook) en de Vaalbeekstraat dienen bij de dorpskernvernieuwing
betrokken te worden. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners voorzien en afdwingen van
respect voor de zone 30 (ook voor de bussen van De Lijn). De dorpskernvernieuwing moet tevens als
doel hebben de aantrekkelijkheid voor het vestigen van buurtwinkels te verhogen, buurtwinkels die
mee de sociale cohesie kunnen versterken.

Foto 16: De kern van Oud-Heverlee moet vernieuwd worden en daar is meer voor nodig dan verf en paaltjes.

In Sint-Joris-Weert is, heel wat verbetering mogelijk van aan de kerkomgeving tot en met de
Beekstraat. Ook de site van het ontmoetingscentrum biedt mogelijkheden. Het in Sint-Joris-Weert
liggende deel van de fiets-as Noord-Zuid dient hierin geïntegreerd te worden.
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In Haasrode zijn er concrete plannen voorbereid. Wij willen over de gerezen discussiepunten (in
verband met eigendomsrechten van de kerkfabriek c.q. de gemeente) een akkoord bereiken om ook
Haasrode te geven waar het recht op heeft: een landelijke, open, gezellige en veilige kern, met
garantie van het bewaren van het plattelandskarakter.

In Blanden moeten de ideeën aansluiten bij de woon- en zorgcampus voor senioren aan de Kouter,
die uiteraard zorgvuldig in de omgeving ingepland moet worden.
De restauratie van de Pastorie dient dringend voortgezet worden. Na de restauratie dient de pastorij
meer gebruikt te worden dan nu het geval is (vb. door verenigingen). Ook de herstellingswerken aan
de kerk dienen dringend plaats te vinden.

In Vaalbeek zal de administratieve dorpskern verder afgewerkt worden.

In alle dorpskernen zal bijzondere aandacht uitgaan naar groenaanleg, kwaliteitsvolle stoepen, goede
en sfeervolle verlichting, veilige oversteekplaatsen, rustig verkeer, rustpunten die extra
ontmoetingsgelegenheid bieden (zitbanken met vuilnisbak), respect voor het aanwezige erfgoed, een
vleugje cultuur,... daar willen wij – in samenspraak met de dorpsbewoners, met de
schoolgemeenschap, met de lokale ondernemers en andere verenigingen – werk van maken.
Niet alle plannen kunnen onmiddellijk worden gerealiseerd. Daarom zal vooraf en zo snel mogelijk
werk gemaakt worden van het oplossen van de grootste knelpunten (o.m. verkeersveiligheid in de
omgeving van de Dorpsstraat).
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Verkeer & Mobiliteit

MOBILITEIT

In 2012 werd het mobiliteitsplan van Oud-Heverlee vernieuwd. Het vorige plan dateerde immers van
2002. Beide plannen zijn inhoudelijk zeer sterk opgebouwd. Ze geven een heel goed beeld van waar
onze infrastructuur de komende jaren naartoe moet en waar aandacht aan besteed moet worden. Wat
blijkt echter? Beide plannen hebben voor 95% dezelfde inhoud. Toch heeft deze nieuwe studie
handenvol geld gekost. Hoe zit het met de uitvoering van het plan van 2002? In 2012 werden er
enkele inspanningen gedaan om de indruk te wekken dat onze gemeente niet compleet stilstaat. “Het
zouden beter elk jaar verkiezingen zijn”, wordt dan ook vaak gezegd. U zal in ieder geval al gemerkt
hebben dat er bijzonder weinig aandacht aan besteed wordt. In andere gemeenten schreeuwt men vaak
om fietsvriendelijke wegen (ook in onze gemeente), maar daar bovenop dient er bij ons ook aandacht
gegeven te worden aan berijdbare wegen!

Er moet dus meer geïnvesteerd worden in de verkeersinfrastructuur en dat kost natuurlijk handenvol
geld. Maar dat mag ons niet tegenhouden om de ontwikkeling van Oud-Heverlee te ondermijnen. Er
moet een duurzaam masterplan opgesteld worden. Dit lange termijnplan moet ook de burger
inlichten over de geplande werken. Oud-Heverlee is een prachtige gemeente door zijn bossen en
vijvers, en zeker niet door zijn mooie straten en prachtige pleinen…

Foto 17: Fietsen in onze gemeente is vaak een onveilige onderneming.
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VERKEER

De slechte staat van de straten houdt echter het verkeer niet tegen. Tijdens de spits rijden er op
sommige wegen meer dan 500 auto’s per uur. Ook de snelheid waarmee het verkeer onze wegen
onveilig maakt, is problematisch. Veel voertuigen die (te) snel rijden doen de leefbaarheid rondom
bepaalde straten sterk dalen. Helaas blijkt dat op wegen met een hoge intensiteit van voertuigen en
te hoge snelheden er de voorbije jaren bijzonder weinig inspanningen werden gedaan. Fietspaden en
voetpaden zijn vaak afwezig, waardoor ook de veiligheid van onze zwakke weggebruiker aangetast
wordt.

N-VA Oud-Heverlee wil een dusdanig beleid voeren dat het sluipverkeer sneller voor de autosnelweg
zal kiezen (intensiteit reduceren). Ook zullen we ons inzetten om het openbaar vervoer te stimuleren
en te onderhouden. Om de leefbaarheid van onze gemeente te waarborgen, dienen hardrijders te
worden tegengehouden. Bij het inrijden van de gemeente mag er dus overal een bord komen met “Als
u flitst, flitsen wij terug”. Er zal geopteerd worden voor ‘U rijdt te snel’ waarschuwingsborden met
daaronder de boete om laagvliegers af te remmen. Maar wie blijft door onze gemeente flitsen, zal zelf
ook geflitst worden! N-VA pleit voor een streng maar rechtvaardig handhavingsbeleid (snelheid
reduceren). De resultaten van deze controles zullen ook gepubliceerd worden. Zowel op de website,
als in het gemeentelijk informatieblad, als langs de weg zal het duidelijk worden gemaakt dat Oud-
Heverlee overtredingen niet onbestraft laat. Op deze manier willen we Oud-Heverlee leefbaar maken
voor ALLE burgers.

Foto 18: Eerst een waarschuwingsbeleid, nadien een handhavingsbeleid.
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Foutparkeerders die onze zwakke weggebruikers in gevaar brengen, kunnen wij niet tolereren. Een
goed uitgewerkt parkeerbeleid met de nodige investeringen kan de politie uiteraard ook een handje
helpen. Sluipverkeer in onder meer de Fonteinstraat en de Ophemstraat dient actief ontmoedigd te
worden.

Foto 19: 73 km/u waar men slechts 50 km/u mag rijden doet men ongestraft in Oud-Heverlee.

Alle verkeersproblemen liggen N-VA Oud-Heverlee nauw aan het hart. Immers als u er last van heeft
hebben wij er ook last van. Daarom richtte N-VA Oud-Heverlee maanden geleden al een website op
om deze problemen te melden. Uw mening telt voor N-VA Oud-Heverlee, want inspraak dragen we
hoog in het vaandel.

Foto 20: Op de www.veiligverkeeroudheverlee.be website werden 42 verkeersproblemen gemeld.
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OPENBARE WERKEN

Als er werken plaatsvinden is het beter om dadelijk een degelijke investering te doen. Opvullen van
onregelmatigheden in het wegdek is, bijvoorbeeld na een strenge winter, een noodoplossing, maar is
zeker niet duurzaam. Als een straat heraangelegd wordt, moet dit projectmatig goed in elkaar zitten.
Daarbij moeten deadlines gerespecteerd worden zodat straten niet langer dan nodig afgesloten moeten
worden.

Ook de inspraak van en de communicatie naar de burgers toe kan veel beter. Er is met andere
woorden nood aan een masterplan, dat duidelijk gecommuniceerd wordt naar de burgers toe. Zo kan
men ten minste aftellen naar wanneer een zwak punt in onze infrastructuur eindelijk aangepakt gaat
worden.

Foto 21: Her en der putjes vullen (tijdens het verkiezingsjaar) volstaat niet.
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Concrete aandachtspunten voor N-VA Oud-Heverlee:

 de veiligheid verzekeren aan onze scholen. Eenrichtingswegen kunnen hierbij helpen, maar

een goed gestroomlijnde “kiss & ride” zone is noodzakelijk aan elke school;

 het Zoet Water lokt elk weekend honderden toeristen. Het meest toeristische punt is echter

niet veilig voor de vele wandelaars en fietsers: veel te weinig fiets-, voet-, en zebrapaden die

naam waardig en geen parkeerbeleid. Er moet een globaal verkeersplan komen voor het Zoet

Water (dat ook rekening houdt met de te ontwikkelen globale visie op het recreatiegebied

Zoet Water). Wellicht moet gedacht worden aan maatregelen zoals een zone 30 én alle

voertuigen laten parkeren op de grote (te vernieuwen) parking van het Zoet Waterpark in

plaats van op de rijweg.

Foto 22: Parkeeroverlast aan Het Zoet Water

 goed verlichte en indien mogelijk afzonderlijk gelegen fietspaden op de Blandenstraat,

Maurits Noëstraat, Dorpsstraat, Fonteinstraat en Waversebaan (her)aanleggen;

 afgebakende suggestiestroken voor fietsers aanleggen op smalle wegen waar geen plaats is

voor een afgezonderd fietspad (zoals de Leuvensestraat) ;
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Foto 23: Suggestiestrook voor fietsers waardoor automobilisten zich voorzichtiger gedragen.

 aanleggen van rotondes, wegversmallingen of verkeerslichten waar nodig en waar mogelijk.

Het is ijdele hoop erop te rekenen dat de hoeveelheid voertuigen op onze wegen de komende

jaren zal dalen;

 snelheidsovertreders herinneren aan de maximumsnelheid en hun melden hoeveel de boete

bedraagt. Nadien ook uitgebreide flitsacties organiseren;

 na onderzoek van de haalbaarheid een carpoolparking aan de E40 aanleggen; de gemeente

kan carpoolers reeds ondersteunen door op de website een ‘Vraag en Aanbod’ bij te houden.

Zo kunnen geïnteresseerde carpoolers elkaar gemakkelijker vinden. Dit kan toegepast worden

op bovengemeentelijk niveau.

 het aanleggen van een fietsersbrug over de Expresweg (N25) om de veiligheid van de

fietsers te garanderen.
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Jeugd
Jongeren moeten mee kunnen denken over de toekomst van de gemeente. Al te vaak denken
gemeentebesturen en overheid in hun plaats, zonder rekening te houden met de visie van de jeugd.
Voor N-VA is inspraak en participatie van jongeren de sleutel voor een bloeiende gemeenschap.
Daarom moet er ruimte gecreëerd worden waar jongeren kunnen groeien op hun eigen manier en op
hun eigen tempo. Jeugdinitiatieven zijn een goede bron van vrijetijdsbesteding. Zij verdienen dan
ook een grote ondersteuning. Concreet willen wij

 speelterreinen en speelpleintjes in de verschillende dorpskernen (in het kader van de
dorpskernvernieuwing): het “op straat” spelen is al lang verleden tijd. Daarom moeten er
alternatieven gezocht worden door het inrichten van speelterreinen of speelpleintjes. De
geografische ligging moet bekeken worden. De aanleg en het onderhoud van de pleintjes is voor
ons van groot belang;

 ruimte voor de jeugd: als jongeren zich willen ontplooien moet men kunnen beschikken over

voldoende ruimte. Hier werd er in het verleden al een stimulans gegeven door de vernieuwing en

uitbreiding van de CHIRO-lokalen te Blanden en van de scoutslokalen te Haasrode. Een goed en

transparant subsidiereglement kan hier verder impulsen geven aan een correct en open beleid;

 ruimte voor creativiteit: steeds meer jongeren komen samen om muziek te maken. We willen de

mogelijkheden bekijken of bestaande infrastructuur (aanpassing Roosenberg voor concerten of

optredens aansluitend op het kunstonderwijs – zie verderop) niet opengesteld kan worden om te

repeteren en/of voor andere doeleinden;

 uitbreiden van vakantieopvang: N-VA is een gezinsvriendelijke partij. Werk en opgroeiende

kinderen zijn soms moeilijk te combineren. Zeker in een vakantieperiode is het niet makkelijk een

goede opvang te vinden. Daarom willen we streven naar meer verspreide speelpleinwerking

binnen de gemeente, en deze zo mogelijk uitbreiden naar alle vakantieperiodes (herfst- kerst-,

krokus-, paas- en zomervakantie). We pleiten voor een goede communicatie hieromtrent;

 speelstraten … een sociaal gebeuren: meer en meer leven we in een wereld waar er weinig plaats

is voor sociale contacten. We hebben er echter allemaal nood aan. Met het inrichten van meerdere

speelstraten in verschillende wijken wil N-VA de mensen dichter bij elkaar brengen. Hiervoor

vragen we ondersteuning vanuit de

gemeente;

 inspraak en participatie door jongeren:

kinderen en jongeren hebben een eigen visie

op het dagelijkse leven. Het is belangrijk

dat we deze groep van mensen niet vergeten

en mee inspraak geven in het beleid van de

gemeente. Een goed werkende jeugdraad

kan advies geven aan het bestuur. Met deze

adviezen moet zoveel mogelijk rekening

worden gehouden.

Foto 24: Jeugd moet voldoende ontplooiingskansen krijgen.
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Jonge gezinnen & Kinderopvang
De leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar is ondervertegenwoordigd in Oud-Heverlee. De
bevolkingspiramide van het Nationaal Instituut voor Statistiek brengt dit in onze gemeente duidelijk
in kaart. Nauwelijks iets meer dan 24% van onze 11.000 inwoners zitten in deze leeftijdscategorie.
Nochtans is deze bevolkingsgroep onontbeerlijk voor een gezonde en evenwichtige gemeente omdat
zij een belangrijke deel werkkrachten bevat. De voornaamste reden van de afwezigheid van jonge
twintigers en dertigers in Oud-Heverlee vormt naar alle waarschijnlijkheid het aspect ‘onbetaalbaar
wonen’ (zie verderop).

Foto 25: Demografische verdeling van Oud-Heverlee op 01/01/2012 (bron: Nationaal Instituut voor Statistiek)

Foto 26: Kinderdagverblijf 'Het Dol-fijn-tje'

Hierbij komt ook nog dat jonge gezinnen vaak het meest geconfronteerd worden met financiële
uitdagingen. Opvoeden kost geld en een belangrijk punt hierbij vormt de investering in flexibele
kinderopvang voor tweeverdieners, die onmisbaar is om een gezond evenwicht tussen werk en gezin
te kunnen bewerkstelligen. N-VA Oud-Heverlee wil zich heel in het bijzonder inzetten om:

 voor alle dorpsscholen een erkende gesubsidieerde buitenschoolse opvang aan te bieden;
 naschools vervoer te voorzien vanuit de dorpsscholen naar buitenschoolse activiteiten:

voetbal/volleybal/sporttraining/muziekschool,… (Voor tweeverdieners is het niet mogelijk
om tegen 16u hun kinderen naar hun buitenschoolse activiteit te brengen.)

 de zelfstandige onthaalouders te ondersteunen en zo extra opvangmogelijkheden te
voorzien;

 alle opvangmogelijkheden overzichtelijk op de website aan te geven.
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Waardig ouder worden & De Kouter
Het centraal stellen van het algemeen belang van alle inwoners betekent ook voorzieningen voor
ouderen. Het woonzorgcentrum ‘De Kouter’ dient snel gerealiseerd te worden, zonder daarbij de
gemeentefinanciën of de andere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen.
Niet alleen leven we steeds langer, we blijven ook langer gezond. De senior anno 2012 is niet alleen
maar een hoogbejaarde die veel zorg nodig heeft, maar ook de mondige en actieve 55-plusser. Actieve
senioren zijn een troef voor onze gemeente en daarom moeten we ervoor zorgen dat die groep zoveel
mogelijk kansen krijgt zich te ontwikkelen en aan de samenleving deel te nemen.

Belangrijke elementen zijn:

 senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen;
hier dient er onder meer financiële ruimte gecreëerd te worden door middel van het toekennen
van aanpassingspremies voor zaken zoals aangepast sanitair of trapliften;

 de adviesraad van de senioren moet, daar waar het hun aanbelangt, zoveel mogelijk bij de
besluitvorming betrokken worden;

 er moet meer aandacht besteed worden aan de rol van senioren in het vrijwilligerswerk. N-
VA Oud-Heverlee wil nagaan wat de mogelijkheden zijn voor senioren om een actieve oude
dag door te brengen en mee te werken aan een hechte gemeenschap (verenigingsleven,
ziekenbezoek, rusthuiswerking, buurtwerking, ouderenadviesraad);

 …

Foto 27: N-VA zal haar schouders mee onder het woonzorgcentrum De Kouter steken.
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Andersvaliden & toegankelijkheid
N-VA vindt het belangrijk dat personen met een fysieke beperking zich makkelijk kunnen integreren
in Oud-Heverlee. De integratie van die personen is mede sterk afhankelijk van de toegankelijkheid
van openbare gebouwen en publieke ruimten. Het toegankelijker maken daarvan komt trouwens
niet alleen personen met een handicap ten goede, maar ook andere bevolkingsgroepen die minder
mobiel zijn (bv. ouderen, mensen met kinderwagens, …).

N-VA wil:

 een inventaris maken van alle nog bestaande problemen, om deze aan de hand van een
duidelijke planning, weg te werken, bv. schuifdeuren i.p.v. draaideuren;

 ervoor ijveren dat nieuwe gebouwen vanaf de ontwerpfase maximaal toegankelijk zijn. Dit
kan door het invoeren van een mobiliteitstest;

 privé-initiatieven (winkels, scholen, bedrijven) blijven stimuleren om het
toegankelijkheidsbeleid na te streven en verder uit te bouwen.

Foto 28: Alle openbare gebouwen moeten
voor iedereen toegankelijk zijn.
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Gelijke kansenbeleid
Wij willen mannen en vrouwen gelijke kansen geven, rekening houdend met hun specifieke
behoeften. Waar dit voor het gemeentelijk beleid relevant is, zullen we rekening houden met de
verschillen in het leven van mannen en vrouwen.

Daarom zullen we er zorg voor dragen :

 dat alle gemeentelijke enquêtes en beleidsplannen zorgen voor uitgesplitste gegevens over
mannen en vrouwen;

 dat een genderbewust personeelsbeleid gevoerd wordt;
 dat in geen enkele gemeentelijke adviesraad meer dan twee derde van de leden van eenzelfde

geslacht is;
 dat bij de ruimtelijke invulling rekening gehouden wordt met de sociale veiligheid;
 dat er aandacht is voor vrouwen bij sport en ontspanning;

Foto 29: Beide geslachten dienen in elke adviesraad aanwezig te zijn.
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Sociale dienstverlening & OCMW
N-VA is een sociale partij waar iedereen welkom is. Daarom is het sociaal beleid binnen de gemeente
één van de belangrijkste thema’s. Elke inwoner van Oud-Heverlee heeft recht op maatschappelijke
dienstverlening. Gemeente en OCMW hebben de opdracht deze dienstverlening te verzekeren.

N-VA Oud-Heverlee wil:

 laagdrempeligheid: bij de uitbouw van het OCMW moet rekening gehouden worden met de
uitdaging om een echt sociaal huis te zijn. Dit wil zeggen dat de burger er terecht moet
kunnen met al zijn sociale en sociaal-administratieve vragen en problemen. Het creëren van
een één-loketfunctie is noodzakelijk en komt in de praktijk neer op een integratie of
verregaande samenwerking van de sociale dienst van het OCMW en de huisvestingsdienst
van de gemeente;

 een sociaal huis: om de sociale dienstverlening toegankelijker te maken willen we werk
maken van het sociaal huis. In de gemeente zijn er heel wat diensten actief, maar het is niet
altijd eenvoudig om de weg te vinden naar de juiste dienst. Via het sociaal huis willen we hier
werk van maken;

 sociale controle: de maatschappelijk werker is de spilfiguur in het sociaal onderzoek bij een
vraag naar dienstverlening; ook met de politie dient een overlegstructuur opgezet te worden,
zodat de wijkagent het OCMW kan inlichten wanneer hij sociale problemen vaststelt;

 een financieel evenwicht: dit betekent een beleid in de toekomst dat betaalbaar blijft en geen
groeiend tekort in de OCMW-kas; hierbij is het nodig op een gezonde manier vragen te
stellen bij de dienstverlening op zich en bij de wijze van dienstverlening; ook de bouw en
exploitatie van het WoonZorgCentrum “De Kouter” mag geen overdreven negatieve
financiële implicaties hebben op de huidige werking van het OCMW;

 een actieve benadering naar de werkzoekenden toe, met een aangepast lokaal actieplan om
(uitkerings-)fraude aan te pakken: N-VA pleit voor een nieuw evenwicht tussen rechten en
plichten voor werkzoekenden en sociale uitkeringstrekkers; tegenover het recht om een
uitkering te ontvangen, staat de plicht van de werkzoekenden om in te gaan op
jobaanbiedingen of voorstellen voor opleidingen;

 een afstemming van de verschillende werkingen: om het de burger makkelijker te maken is
een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW noodzakelijk. Zo kan er meer werk
gemaakt worden van een efficiënt en transparant beleid. Niet enkel gemeente en OCMW,
maar ook andere welzijnsactoren moeten nauwer samenwerken.

Foto 30: Het OCMW van Oud-Heverlee
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Gezondheid & welzijn
"Een goede gezondheid is meer waard dan de grootste rijkdom"

Als niveau dat het dichtst bij de burger staat, zijn we op lokaal niveau als eerste op de hoogte van de
noden, maar zien we ook beter de aanwezige opportuniteiten om een gezond leven te bevorderen voor
elke inwoner. Daarnaast heeft het OCMW als kerntaak het welzijn en de gezondheid van de mensen
te garanderen.
Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet
slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Er is voor de lokale overheid een zeer belangrijke rol weggelegd in de preventieve gezondheidszorg.
Wij kunnen namelijk invloed uitoefenen op tal van factoren die gezondheid bepalen: enerzijds op de
leefwijze (rook- en drinkgedrag, voedingspatroon, fysieke beweging) en anderzijds de socio-culturele
context (sociaal netwerk, werk- en leefomstandigheden, culturele- en milieufactoren).
Voor N-VA is het belangrijk dat voor het lokale gezondheidsbeleid een lange termijn visie wordt
opgemaakt. En dat daarnaast ook doelstellingen op korte of middellange termijn gepland worden, en
hiervoor budgetten worden voorzien. 4 pijlers die ons door Logo Oost-Brabant (referentie: “Lokaal
samen werken aan gezonde levensjaren en meer levenskwaliteit.” Uitgave Logo Oost-Brabant
2012; www.logo-oostbrabant.be) worden aangereikt:

- Regels en handhaving: afspraken en controle erop. Hierin kaderen onze voorstellen tot het
verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers, maar ook het bestraffen van
sluikstorters of het waken over het naleven van het rookverbod in de horeca.

- Structurele maatregelen ter verbetering van de omgeving. In Oud-Heverlee behelst dat het
behouden van het groene en landelijke karakter en het tegengaan van de verstedelijking. Het
stimuleren en logistiek ondersteunen van buurtfeesten, zoals het Zomerfeest, verhoogt de
sociale cohesie. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol cultuuraanbod. Het
ondersteunen van jonge gezinnen door voldoende kinderopvang te voorzien, etc.

- Informeren, bekendmaken, sensibiliseren, motiveren. Een goed communicatiesysteem
hieromtrent is cruciaal, denken we maar aan acute problemen zoals overstromingen of aan de
duif in de watertoren van Bierbeek. Het oprichten van een sms- of emailservice zou al zeker
een groot deel van de bevolking kunnen bereiken. Maar ook het verspreiden van informatie
inzake borstkankerpreventie, zelfmoordhulplijn, … is een kerntaak.

- Goed uitgebouwde eerstelijnszorg. In de nabijheid van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart
(Naamsestraat) en het academisch ziekenhuis UZ Leuven is Oud-Heverlee goed gesitueerd.
Het aanbieden van kwaliteitsvolle eerstelijnszorg is cruciaal in de schakel van de
gezondheidszorg. Voor de senioren is het installeren van goede thuiszorg van essentieel
belang.

Voor het uitbouwen en coördineren van een succesvol gemeentelijk gezondheidsbeleid, pleit N-VA
voor het aanstellen van een lokale beleidsverantwoordelijke en een uitvoerend coördinator.
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Het lokale bestuur kan ook een uitvoerende rol spelen door het opzetten van acties, die elders reeds
hun nut hebben bewezen:

- Stappentellers uitlenen: om mensen aan te moedigen meer te bewegen;
- “Ik Drink Slim”: aanleren van gezonde drinkgewoontes in de lagere school; een gratis

drinkbus bevordert het drinken van kraantjeswater op school en is goed voor het milieu;
- “Tutti Frutti”: een vaste fruit-dag op school aangeleverd door een bio-boer uit de gemeente.

Foto 31: Een gezonde geest in een gezond lichaam begint bij gezond eten.

We kunnen ook zelf projecten opzetten:

1. in onze lagere scholen voedingsadviezen geven ter preventie van diabetes bij kinderen
2. inrichten van een fietsexamen parcours doorheen de gemeente
3. valpreventie bij senioren en rookstopbegeleiding organiseren
4. Fit-o-meter en Finse looppiste in het bos herstellen/installeren ….

Daarnaast hebben we als overheid ook een voorbeeldfunctie als werkgever en moeten we ons
inspannen voor het welzijn van ons personeel, vb. door aandacht voor ergonomie en veiligheid op de
werkvloer. Een doeltreffend preventief gemeentelijk gezondheidsbeleid verhoogt de
levenskwaliteit en werkt daarnaast sociale ongelijkheid weg en daar wil N-VA voor staan!!
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Huisvesting & Betaalbaar wonen
Aandacht voor alle inwoners betekent ook aandacht voor minder kapitaalkrachtigen.
N-VA is hierbij voorstander van een niet-traditionele benadering van betaalbaar wonen of sociale
huisvesting. Oud-Heverlee is wettelijk verplicht heel wat sociale woningen te bouwen en heeft op dit
vlak een enorme achterstand (99 sociale huurwoningen tegen 2020).

N-VA wil dat deze woningen over de hele gemeente verspreid worden en architecturaal
gediversifieerd zijn zodat deze woningen naadloos aansluiten bij de private woningbouw.
Het spreekt hierbij voor zich dat deze woningen bedoeld zijn voor de eigen inwoners.
Tegelijk dienen deze woningen eigendom te blijven van de gemeente door bij voorkeur huurwoningen
of een andere formule (erfpacht- of opstalrecht) aan te bieden waarbij ze eigendom van de gemeente
blijven zodat de eventuele meerwaarde de gemeente/gemeenschap, en niet de individuele
bewoners, ten goede komt.

Foto 32: N-VA wil de betaalbare woningen verspreid en architecturaal gediversifieerd uitvoeren.

Door het Grond– en Pandendecreet dient een bepaald percentage van een grote verkaveling
aangewend te worden voor sociale woningbouw.
Ook dient leegstand harder aangepakt te worden zodat leegstaande gebouwen een nuttige
bestemming krijgen.

Verder wil de gemeente technische en administratieve bijstand blijven verlenen voor het saneren van
het oudere woningenbestand. De gemeentelijke premie voor verbeteringswerken m.b.t. het
elementair comfort in de woning en de aanpassingspremies voor woningen voor financieel minder
sterke senioren en gehandicapten blijven bestaan.

N-VA zal zich blijvend verzetten tegen de provinciale plannen om de inwoners van de camping ‘La
Hêtraie’ in groep te verhuizen naar de Herpendaalstraat in Haasrode.
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Onderwijs
Onze gemeente beschikt over een goed uitgebouwd gemeentelijk onderwijs met 3 basisscholen in
Oud-Heverlee, Blanden en Haasrode. Daarnaast is er zowel in Oud-Heverlee als in Sint-Joris-Weert
een vrije basisschool.
Het is belangrijk dat elk kind in zijn eigen dorp naar school kan. Binnen de decretale
mogelijkheden zullen de vrije scholen van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert op eenzelfde wijze
behandeld worden, want ieder kind is voor ons gelijk.

N-VA Oud-Heverlee wil:

 aandacht voor een veilige schoolomgeving door middel van de naleving van de zone 30,
gemachtigde opzichters en goed uitgewerkte verkeersmaatregelen onder meer inzake de
bereikbaarheid en het afzetten en ophalen van de kinderen;

 een aanpassing van de zaal Roosenberg voor concerten en optredens;
 erover waken dat ook in de toekomst het gemeentelijk onderwijs voor iedereen, ongeacht

zijn financiële achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging, politieke overtuiging of
huidskleur, in een sfeer van verdraagzaamheid en pluralisme zal kunnen gegeven worden.

Foto 33: Veiligheid aan de scholen is van primordiaal belang.
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Cultuur/bibliotheek/erfgoed
N-VA beoogt een kwalitatief, gecoördineerd en geïntegreerd gemeentelijk cultuurbeleid. N-VA
pleit ervoor om:

 de verschillende culturele instellingen en culturele projecten en plannen beleidsmatig op
elkaar af te stemmen;

 het project ‘kunst op het water’ opnieuw in te voeren met het oog op het stimuleren van
lokale kunstenaars en het lokale toerisme rond het Zoet Water;

 de bibliotheken verder te integreren in een gemoderniseerd gemeentelijk informaticabeleid;
 het toeristisch erfgoed beter te promoten en te ontsluiten;
 beter samen te werken met de Heemkundige kring;
 …

Foto 34: N-VA wil 'Kunst op het Water' opnieuw organiseren.
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Sport
Professionele aanpak van de sportanimatie en de sportbeoefening:
de verdere uitvoering van het in 2007 opgestelde en door de Vlaamse overheid goedgekeurde
sportbeleidsplan: dit moet leiden tot een betere/professionelere sportanimatie en sportbeoefening
N-VA wil in het sportbeleid permanent aandacht geven aan het sociaal karakter ervan. Zoveel
mogelijk mensen moeten in de eigen gemeente kunnen sporten.

Goed onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur:
De sportinfrastructuur van de gemeente kost veel geld en moet dan ook goed onderhouden worden.
Dit omvat: repareren, vervangen of renoveren van wat stuk of verouderd is, en zeer regelmatig een
grondige schoonmaakbeurt.

Verdere uitbreiding van de sportinfrastructuur:
N-VA is voorstander van de bouw van een sporthal voor zover de gemeentefinanciën en de andere
prioriteiten dit toelaten en na een grondige financiële studie van de alternatieven (zelf bouwen met
gedeeltelijk Vlaamse subsidies dan wel bouwen en exploiteren door privé-investeerder met
gemeentelijke subsidie).

Hiermee wenst N-VA tegemoet te komen aan het resultaat van een enquête van de sportraad bij de
gemeentelijke sportclubs waarin de behoefte aan een polyvalente sporthal werd aangetoond, met name
voor de vele zaalvoetbalclubs van Oud-Heverlee, maar ook voor andere sporten als volleybal,
badminton, basketbal, pingpong, en dit zowel voor sport in clubverband, als voor individuele
sportbeoefening. Bij een dergelijke sporthal hoort ook een degelijke, maar eenvoudige cafetaria.
De meest aangewezen locatie voor een dergelijke sporthal lijkt het terrein te zijn aan de Waversebaan
te Oud-Heverlee, palend aan de parking van de Zwarte Duivels Oud-Heverlee (OHL) en aan het Zoet
Water Park.

Samen met de eventuele bouw van een sporthal dient een recreatieve sportzone aangelegd te
worden. Dit polyvalent sportterrein wordt specifiek ontworpen voor de recreatieve sportbeoefening
buiten club- en competitieverband. Het sportterrein dient aan te sluiten bij de sporthal.
Er wordt aan volgende uitrusting gedacht: een loopparcours, een klein voetbalveld, een pleintje voor
basket- en volleybal, een tennisveld, skating, petanque, e.a. Ook zal aandacht worden gegeven aan
minder beoefende sporten en aan sporten die minder infrastructuur vragen.
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Foto 35: Schaatsen op het Zilvermeer

We willen gemeentelijke clubs die het nodig hebben (o.m. buitensporters zonder eigen terrein) helpen
door goede lokalen aan te bieden voor de opslag van hun materiaal.

Ten behoeve van de wandelaars en de fietsers wordt verder gewerkt aan het aanleggen en verbeteren
van voet- en fietspaden.

Infrastructuur versus exploitatie : de gemeente dient te investeren in de onroerende infrastructuur voor
de sportclubs voor mannen en vrouwen en de zorg voor de exploitatie en het clubleven dient aan de
sportclubs zelf overgelaten te worden.

Voor alle grote sportplannen zal de gemeentelijke sportraad geconsulteerd worden. In die sportraad
dienen ook voldoende vrouwen te zitten.
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Recreatiegebied Zoet Water & VKT
N-VA wenst een voorafgaande grondige (onder meer financiële) studie (uitgaande van 3 principes:
1. Maximale dienstverlening aan de bevolking (sport en/of recreatie) 2. Tegen een redelijke en
aanvaardbare prijs/kost 3. Passend in de unieke omliggende natuur en bij het karakter van de
gemeente) van:

1. de bouw van een sporthal en aansluitende recreatieve openluchtsportinfrastructuur
palend aan het recreatiepark (in casu grondige (financiële) studie van de alternatieven (zelf
bouwen met gedeeltelijk Vlaamse subsidies dan wel bouwen en exploiteren door privé-
investeerder met gemeentelijke subsidie));

2. de voortzetting dan wel omvorming van het recreatiepark, al dan niet in samenhang met
de bouw van een sporthal en bijhorende recreatieve openluchtsportinfrastructuur; Er dient
gericht te worden op de educatieve rol “De week van het bos” en de zachte recreatie voor
kleine kinderen;

3. in functie van de 2 bovenstaande aspecten (sporthal en recreatiepark) de al dan niet
incorporatie van de vzw VKT (Vereniging voor Kultuur en Toerisme) in de gemeente als
dusdanig;

4. de opfrissing dan wel herbestemming van de Roosenberg (die te weinig gebruikt en te
ondermaats onderhouden wordt);

5. de parking aan het Zoet Water (M. Noëstraat).

N-VA meent dat er eerst een globale studie (ruimtelijk, financieel, bestemming ; gebaseerd op een
globale visie) van heel dit gebied dat direct of indirect eigendom is van de gemeente (zowel
recreatiepark, parking Zoet Water, gronden waarop de sporthal eventueel zou gebouwd worden en de
Roosenberg) dient te gebeuren in plaats van beslissingen en investeringen te nemen en te doen zonder
visie.

Foto 36: De Zoet Water site heeft in navolging van de paddenstoel nood aan een doordachte opknapbeurt.

Aan deze grondige studies dienen vanzelfsprekend een passend gevolg en uitvoering te worden
gegeven.

Het Zoetwaterpark is samen met onze bos- en natuurgebieden en een aantal culturele initiatieven een
toeristische trekpleister van Oud-Heverlee en bevorderlijk voor de lokale economie. Daarom dient
een informatiepunt opgericht te worden waar de mensen alle toeristische informatie over het Zoet
Water en Oud-Heverlee kunnen vinden en meenemen. Deze toeristische aanpak vraagt enige
coördinatie en samenwerking met de gemeentelijke diensten, de VKT en het verenigingsleven. Dit
zou eventueel kunnen gebeuren door een nieuw op te richten VVV.
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Verenigingsleven & feestelijkheden
In tijden waarin het verenigingsleven onder druk staat, dient de gemeente, als dichtst bij de burger
staande overheid, alles in het werk stellen om deze tendens te keren en de inwoners zoveel mogelijk
kansen tot ontmoeting te geven.
N-VA wil feestelijke en andere initiatieven steunen, niet alleen symbolisch maar ook
daadwerkelijk. Vooral op logistiek vlak willen wij de gemeente een belangrijke rol laten spelen om
het contact tussen de mensen, o.m. in de eigen buurt, te bevorderen.
Wij willen het respect voor het verenigingsleven van onze gemeente duidelijk maken door blijvend
werk te maken van:

 logistieke ondersteuning en occasionele subsidiëring (inclusief billijke vergoeding) op basis
van een objectief reglement en dit zowel voor 'bestaande' als nieuwe initiatieven;

 een goed uitgeruste uitleendienst met o.a. moderne communicatieapparatuur en andere
essentiële zaken. Ook andere dan jeugdverenigingen moeten hierbij bediend worden;

 het aan kostprijs ter beschikking stellen en onderhouden van lokalen voor vergaderingen,
culturele activiteiten en feestelijkheden van verenigingen van Oud-Heverlee;

 de bestaande ontmoetingscentra opnieuw te voorzien van voldoende materiaal (keukengerei,
enz...) en voor het gebruik en teruggave een degelijk beheer en toezicht uitwerken;

 de inschakeling van de gemeentelijke website (onder andere verenigingengids) en de te
plaatsen infoportieken voor het kenbaar maken van de gemeentelijke verenigingen en hun
activiteiten

 een rechtszekere situatie, o.a. een collectieve verzekeringspolis, aan te bieden aan de
vrijwilligers van de gemeente.

Buurt-, wijk- en straatfeesten brengen de mensen op een positieve manier samen. Daarom willen
wij deze blijven steunen, onder meer door middel van een gemeentelijke subsidie voor de huur van
een tent. Ook andere activiteiten die de sociale cohesie bevorderen wensen wij te ondersteunen zodat
u opnieuw meer in contact kan komen met de mensen uit uw buurt.

Foto 37: Vlaanderen Feest is het moment om een buurtfeest te organiseren en te kunnen rekenen op subsidies.

De traditie van het jaarlijkse gemeentelijk seniorenfeest, de ontvangst van de nieuwe inwoners op
het gemeentehuis en de receptie en stimulansen voor een '50-jarigen' werking zal ook in deze
legislatuur verder gezet worden. Wel kan gedacht worden aan wijzigingen aan deze formules.
In de eindejaarsperiode zal de nodige feestverlichting verder worden aangebracht om de dorpskernen
in een kerstsfeer te brengen.
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Middenstand & Lokale economie
Aangezien N-VA het belang van alle inwoners nastreeft, verdienen ook de ondernemers, vrije
beroepen en handelaars alle steun van de gemeente. Ook zij dragen (meestal) bij aan de leefbaarheid
en de levenskwaliteit in de gemeente.

 De gemeente moet bewust kiezen voor een duidelijk KMO-beleid en moet de lokale
middenstand zien als een extra troef voor de gemeente, als partners in het uitvoeren van het
gemeentelijk beleid; lokale initiatieven zoals bv. het organiseren van een bio-markt in de
omgeving van het Zoet Water kan hier een voorbeeld van zijn.

 Er moet 1 aanspreekpunt voor ondernemers komen, dat het ondernemen in de gemeente een
stuk mee moet begeleiden en opvolgen. De gemeentelijke ambtenaar dient voeling te hebben
met de lokale middenstand. Ook via de gemeentelijke website moeten ondernemers vlot
administratieve zaken kunnen regelen.

 De gemeente moet ook snel rechtszekerheid kunnen bieden rond het al dan niet verlenen van
een stedenbouwkundige- en/of milieuvergunning (‘omgevingsvergunning’).

 Bereikbaarheid, veiligheid en overleg zijn basisvoorwaarden voor samenwerking tussen
groepen ondernemers en de gemeente.

 Andere aandachtspunten voor een degelijk gemeentelijk beleid op vlak van ondernemers zijn
de bereikbaarheid en de veiligheid van de gemeente. Daarvoor zijn communicatie en
coördinatie tussen het beleid en de betrokken ondernemers essentieel.

 Nieuwe inwoners worden door de gemeente verwelkomd door een ontvangst op het
gemeentehuis. De lokale middenstand zou hierin kunnen participeren door speciale acties of
aanbiedingen, kortingsbons, promotiepakket, folders en dergelijke te voorzien binnen een
welkomstpakket. Zo komen nieuwe inwoners in contact met de lokale middenstand en
economie.

Foto 38: Een buurtwinkel is niet alleen handig maar zorgt ook voor sociale contacten.
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Leefbare land- en tuinbouw
Een belangrijk element in onze landelijke groene gemeente is landbouw. Landbouw is een essentieel
deel van onze cultuur in Oud-Heverlee en verdient alle steun. In deze moeilijke crisistijden verdienen
ook de agrarische ondernemers alle steun van een gemeentebestuur.
Voedsel wordt schaarser in de toekomst en hiervoor dragen we allen verantwoordelijkheid. Daarom is
het belangrijk dat we:

 een gemeentelijk beleid voeren dat bijdraagt tot een actief landbouwondernemerschap en
dat mogelijkheden biedt voor onze toekomst;

 de huidige landbouwoppervlakte in onze gemeente beschermen. Ondersteuning op welk vlak
dan ook is nodig om deze sector overeind te houden.
Hiervoor dient een afbakening te gebeuren van de huidige landbouwgronden in onze
gemeente.

Foto 39: De landbouwsector moet ook vanuit de gemeente kunnen rekenen op steun.
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Politie & Veiligheid
Jaarlijks betaalt onze gemeente bijna één miljoen euro aan de politiezone Dijleland. Dit grote budget
verhindert echter niet dat onze gemeente zeer populair is bij inbrekers. Veiligheid is een
basisbehoefte!

Foto 40: Inbraakgegevens (Bron: Federale Politie en www.standaard.be)

Jaarlijks kan de politie inbraakpreventie sessies geven. Met kleine inspanningen kan u het inbrekers
veel moeilijker maken. Concreet wil N-VA Oud-Heverlee voorstellen om een BIN (Buurt
Informatie)-netwerk (zoals onder meer succesvol toegepast in Ieper) op te richten, waardoor u, als
inwoner, een sms kan sturen naar een bepaald nummer zodra u iets verdachts opmerkt. Dit systeem is
kosteloos toegankelijk voor iedereen, werkt snel waardoor er ook een snellere opvolging kan
gegarandeerd worden. Bij verdachte handelingen kunnen buurtbewoners hierdoor ook verwittigd
worden. Zo’n systeem kan ook voor andere verwittigingen dienen, denk maar aan
overstromingsgevaar of vervuild drinkwater…
De ontmijningsdienst van het leger (DOVO) heeft een opslagplaats voor explosieven in onze
gemeente. Het gemeentelijk rampenplan moet voor iedereen beschikbaar zijn en er moet regelmatig
een oefening van dit rampenplan plaatsvinden. Weet u als inwoner wanneer dit de laatste keer
gebeurd is? Zo’n vorm van transparantie kan op een dag uw leven redden.

Foto 41: Een Buurt-Informatie-Netwerk:

efficiënter blauw op straat.

Foto 42: Hoeveel explosieven huisvest het
Meerdaalwoud?


