
Je hebt nu 4 jaren de nieuwe coalitie
geleid. Waarop ben je het meest fier?
Adri: Er wordt eindelijk werk gemaakt 
van de vernieuwing van de wegen en de 
dorpskernen. Voor dat laatste is het heel 
belangrijk dat we een historisch akkoord 
hebben gesloten met de kerkfabrieken 
over de eigendomsrechten. Het 
verenigingsleven zal er wel bij varen als 
er nieuwe lokalen kunnen komen.
We hebben bijzondere aandacht gehad 

voor meer veiligheid van de trage weg-
gebruikers. Met de fusie van de politie-
zones zullen meer middelen vrij komen 
voor de veiligheid van onze inwoners .
En de sporters bleven in de kou staan?
Adri: Neen, we hebben met de grotere
sportverenigingen VHL, OHL en TC 
Meerdaal overeenkomsten kunnen 
sluiten zodat men verder kan investeren
in goede sportaccomodatie. Wie weet 
komt er in de volgende legislatuur geld

vrij voor lokalen van de Stormvogels en
een sporthal op maat van Oud-Heverlee.
En voor wie dorst naar cultuur?
Adri: De bib heeft boven de Roosenberg
een mooie stek gevonden. Ik ben ook blij
dat de 2 kunstateliers een lokaal 
gekregen hebben voor hun creativiteit.
Maar het meest fier ben ik op alle 
vrijwilligers in Oud-Heverlee die zich 
inzetten voor verenigingen en voor wie 
het minder goed heeft.

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!

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

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

Uw lokale contactpersoon:
Erwin Ruymaekers - voorzitter
(eruymaekers@gmail.com)

www.oud-heverlee.cdenv.be

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

in OUD-HEVERLEE
Oud-Heverlee.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Oud-Heverlee december 2016

Adri Daniëls 4 jaar burgemeester
In januari 2013 werd Adri Daniëls burgemeester van Oud-Heverlee.  Volgens 
afspraak draagt hij in 2017 het burgemeesterslint over aan N-VA.
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Na 36 jaren kreeg Oud-Heverlee in 2013 een 
andere burgemeester. Adri Daniëls (CD&V) 
leidde de afgelopen 4 jaren als 
bruggenbouwer de bestuurscoalitie en 
deblokkeerde door zijn menselijke aanpak 
en geduld heel wat dossiers. 
Schepen Bart Clerckx: “Onze gemeente zal er

in de toekomst anders uitzien omdat Adri er 
in slaagt om mensen samen te brengen en 
een visie om te zetten in concrete realisaties. 
De vernieuwde dorpskern in Oud-Heverlee, 
de heraanleg van straten. Nog nooit werden 
zoveel bewonersvergaderingen gehouden 
om de mening van ieder te kennen."

Adri op de klapstoel



Straten en 
dorpskernen

CD&V koos deze legilsatuur om 
samen met de coaltiepartners 

te investeren in 
veilige wegen en

vernieuwde dorpskernen

Voor meer veiligheid

 van fietsers en voetgangers

NIEUWJAARS-
RECEPTIE
CD&V Oud-Heverlee nodigt 
alle inwoners uit. 
Iedereen welkom!
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Locatie: La Foresta
 Prosperdreef 9
 3054 Vaalbeek

Gastspreker: minister Koen Geens

OUD-HEVERLEE

Het gemeentebestuur heeft samen met inwoners en 
ontwerpers de plannen uitgewerkt voor heel wat 
infrastructuurwerken. Een overzicht.

Vaalbeek: De complexe werken in de M. Noëstraat voor de 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel hebben 
bijkomende vertraging opgelopen door ongeplande ingrepen 
van De Watergroep. De Watergroep besliste nogal laat in het 
project om waterleidingen in vezelcement te vernieuwen. 
Daarna krijgen de zijstraten, Groenendaalstraat, St.-Joris-
Weertstraat , Oud-Heverleestraat en Grezstraat, een nieuw 
wegdek.
Oud-Heverlee: In de lente van 2017 start de eerste fase van de 
vernieuwing van de Waversebaan (Boslaan-Winkelweg). In de 
zomer is het de beurt aan de Bogaardenstraat, om in het najaar 

te starten met de Dorpstraat (tot aan fietswinkel). In maart 2018 
start men met de tweede fase van de Waversebaan (Winkelweg 
– Blokkenstraat).

Sint-Joris-Weert: De Leuvensestraat vanaf de overweg tot de 
P. Tilemansstraat zal vanaf voorjaar 2017 heraangelegd worden 
met fietspaden en wegversmallingen. Nog in 2016 werden de 
wegen- en rioleringswerken in de Kauwereelstraat aanbesteed.

Haasrode/Blanden :De vernieuwing van het laatste deel van de 
Bovenbosstraat werd in 2016 aanbesteed. In de lente van 2017 
start men met de heraanleg van de Blandenstraat tussen 
Graumereweg en Dassenstraat. De afwerking van de 
Duivenstraat en de A. Vermaelenstraat zou nog in 2016 moeten 
plaats vinden.

CD&V-veiligheidsplan tegen 
woninginbraken

Binnen de politiezone heeft Oud-Heverlee het meest 
last van woninginbraken. Op 28 oktober 2016 stelde 
CD&V samen met minister Koen Geens en 
burgemeester Adri Daniêls zijn veiligheidsplan voor:

• Nog meer sensibilisering en preventiecampagnes.
• Promotie van gratis technopreventief advies door de 

politie over goede beveiliging van de woning.
• Promotie gratis vakantietoezicht door politie.
• Buurtinformatienetwerken (BIN): in 2016 startten 2 BINs in 

onze gemeente. Een derde BIN wordt opgericht.
• Door de fusie van de politiezone met Tervuren is er een 

extra interventieploeg beschikbaar tegen inbraken.
• ANPR-camera's aan de toegangswegen  die nummer-

platen herkennen om daderbendes op te sporen.

De twee eerste vijvers van het Zoet Water worden gebruikt voor 

recreatie. De andere krijgen een natuurfunctie.

Plannen voor vijvers Zoet Water

In 2016 werd het beheersplan voor de site ‘Zoet Water’ 
goedgekeurd. Om de artistieke en esthetische waarde van de 
site te verhogen zullen de zichtassen naar het Spaans Dak, 
de oude watermolen en de dreven op de vijverdijken 
opengewerkt worden, zodat fotografen en kunstschilders  
hun hart kunnen ophalen.

De derde vijver wordt gebruikt door de sportvissers. In de 
toekomst zullen zij hun hobby uitoefenen aan de eerste vijver 
langs de Waversebaan. Er komen daar ook nieuwe vissteigers. 
Vandaag huurt de gemeente de vijvers. Om de recreatie op en 
rond de vijvers ook in de toekomst veillig te stellen, wil CD&V dat
de gemeente de twee eerste vijvers overkoopt en een 
recreatiefunctie geeft. De drie andere vijvers, richting Vaalbeek, 
hebben een natuurfunctie en zullen door het Agentschap voor 
Natuur en Bos worden overgekocht.

N.a.v. de "1dagniet"-campagne brachten burgemeester Adri

Daniëls en minister Koen Geens een bezoek aan BIN St-Anna.




