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Oud-Heverlee in 2030
Het is goed wonen in Oud-Heverlee. Maar alles kan beter. We willen de
levenskwaliteit van alle inwoners in de 5 deelgemeenten nog verhogen.
CD&V neemt de inwoners van Oud-Heverlee
au sérieux. Daarom organiseerde deze
bestuurscoalitie
talrijke
bewonersvergaderingen om je mening te kennen bij
concrete plannen.
CD&V heeft een toekomstvisie en denkt na
over hoe Oud-Heverlee er moet uitzien in

2030. Daarvoor vragen we je mening en
ideeën.
Misschien kom je ons tegen met een
vragenlijstje. Jouw mening telt en je kan die
online kwijt. Surfdaarvoor naar onze website
cdenv.oud-heverlee.be of facebookpagina
fb.com/CDenV.OudHeverlee/

Gerrit
brengt met buren
en buurten
leven in de brouwerij
50 jaar - papa en opa - Egotripel

Gerrit Versyck woont in Blanden, is getrouwd met
Christine en fiere vader van 4 dochters en grootvader
van 1 kleindochter en 1 kleinzoon. Hobby's: volleybal
en vriendschap.
In het dagelijkse leven is Gerrit als ondernemer succesvol in de
ICT-sector. Samen met zijn buurman Raf lanceerde hij in 2013
‘Egotripel’, het officiële streekbier van Oud-Heverlee.
Gerrit startte enkele jaren geleden met buren‘De Brainefeesten’,
het lokale buurtfeest, een speelstraat en een nieuwjaarsreceptie
voor de hele buurt. Via de Egotripel-brouwerij steunt hij vele
lokale initiatieven die het contact tussen jong en oud in OudHeverlee bevorderen: buurtfeesten, Eco Markt, Vredesmarkt, de
Stormvogels, jeugdfuiven,...

Ondanks zijn drukke agenda besloot Gerrit zich politiek te
engageren bij CD&V: “Als inwoner van onze mooie gemeente,
wil ik mij nog meer inzetten. Niet langs de zijlijn roepen, maar
met daden die de gemeente vooruit helpen.”
Zijn ideeën voor Oud-Heverlee: samen met buurtcomités 'Buurt
zoekt buur' in het leven roepen om gemeenschappen te creëren
waar jong en oud zich goed voelen, meer ontmoetingsplaatsen
voorzien waar jeugd en senioren zich met sport en spel uitleven,
de inwoners beter betrekken bij een nieuwe mobiliteitsvisie voor
onze gemeente.
Vind je net als Gerrit, dat door mensen te verbinden, we zoveel
beter kunnen samenleven in Oud-Heverlee, en wil je daarvoor
je mouwen opstropen? Spreek dan één van onze CD&Vbestuursleden aan, of laat een berichtje achter bij voorzitter
Erwin Ruymaekers op 0475/548698.

Provincie steunt fietsers in OudHeverlee

Betaalbaar wonen in Oud-Heverlee
blijft een uitdaging voor de politiek

De Waversebaan tussen het centrum en de
Blokkenstraat werd in oktober 2017 afgewerkt. Met de
nieuwe fietspaden krijgt Koning Fiets in Oud-Heverlee
bijna letterlijk de rode loper uitgerold.

Door de hoge huizenprijzen in onze gemeente is
betaalbaar wonen voor velen een probleem. Ook voor
de politiek blijft het een uitdaging.

De provincie droeg bij in de kosten en legde 63.000 euro op tafel .
De centen komen uit een speciaal Fietsfonds dat investeert in het
bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.
Tom Dehaene (CD&V) is gedeputeerde voor mobiliteit: “‘Fietsen
is gezond, goed voor het milieu en één van de manieren om het
fileprobleem in onze regio aan te pakken. We willen daarom
zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen
gemeenten financieel aan om de fietsinfrastructuur te
verbeteren”.

Tom Dehaene, de fietsgedeputeerde van Vlaams-Brabant

CD&V blijft binnen de coalitie hameren op betaalbaar wonen. In
Sint-Joris-Weert is nu een project met 8 woningen afgerond. In
de Ophemstraat (3 woningen), Herpendaalstraat (6) en de
Dassenstraat (3) komen kleinschalige sites met een eigentijdse
architectuur. Ook in de wijk Neerveld in Sint-Joris-Weert en in
Haasrode is er plaats gereserveerd voor sociale huurwoningen.
Schepen en SWaL-bestuurder Adri Daniëls: "Betaalbaar wonen
is niet alleen een kwestie van sociale huurwoningen maar ook
van kleinschaliger wonen. Daarbij zie ik mogelijkheden voor de
vaak grote en verouderde villa's en huizen in onze gemeente."

In de Ophemstraat worden 3 wooneenheden met een eigentijdse
architectuur gepland
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Wie door onze gemeente rijdt, botst op
wegenwerken, of ontdekt nieuw
aangelegde straten en fietspaden. De
bestuurscoalitie zet volop in op de
vernieuwing van wegen en fietspaden.
In oktober werd de Blandenstraat in
Haasrode afgewerkt. De straat kreeg een
nieuw wegdek en nieuwe veilige
fietspaden. Tegelijk werd in OudHeverlee de laatste hand gelegd aan de
vernieuwing van de Waversebaan tussen

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

het centrum en de Blokkenstraat. Het
kruispunt met de Dorpsstraat werd
helemaal in het nieuw gestoken met een
zitbank en een veiligere aansluiting op de
Waversebaan.
Dit najaar werd ook het stuk
Bovenbosstraat
tussen
de
Konijnenhoekstraat en de Expresweg
stijlvol afgewerkt.
Nog in Haasrode werd de aansluiting van

de
Verbindingsstraat
met
de
Blandenstraat veiliger ingericht met een
breder voetpad en parkeervakken.
Adri Daniëls (CD&V), schepen van
openbare werken: “ Er is nog veel te doen.
Wegenwerken zorgen voor hinder, maar
zijn
onvermijdbaar
om
de
levenskwaliteit in onze dorpen te
verhogen. Het resultaat is een mooier en
veiliger Oud-Heverlee.”

Uw lokale contactpersoon:
Erwin Ruymaekers
(eruymaekers@gmail.com)
www.oud-heverlee.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/CDenV.OudHeverlee/

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Het ziet er mooi uit

