
Beste Lezer,

“Het wordt wennen, met Adri Daniëls (CD&V) 
die als nieuwe burgervader een coalitie CD&V, 
N-VA en Groen zal leiden”, stond in Het Laatste 
Nieuws van 3 januari 2013.

Eén jaar later kan ik jullie gerust vertellen dat 
ik mij alvast helemaal aangepast heb aan mijn 
nieuwe opdracht. Wennen zal het nooit omdat 
men dan niet alert blijft om vooruit te gaan. 

Ik bracht uit mijn vorig levens mee dat beleefd-
heid, eerlijkheid en luisterbereidheid eigenschappen zijn die een meerwaarde 
bieden bij het voeren van beleid. Dat, samen met de goed gezinde steun van de 
hele Oud-Heverleese CD&V-familie en de vele sympathisanten, maakt dat deze 
coalitie WERKT.

En dat onze CD&V-radertjes goed en hard werken! We nemen beleidsmaatrege-
len die goed overwogen worden vooraleer ze naar buiten komen. 
We houden er aan om transparant te communiceren met onze inwoners. Eerder 
zei ik al dat we niet voor iedereen goed kunnen doen, maar we blijven een beleid 
voor iedereen nastreven.

In deze tijden van besparingen proberen we een duurzaam investeringsbeleid 
voor de toekomst te voeren, ondanks de lagere inkomsten. Nochtans slagen we 
er in om grote delen van onze wegen, die, geef toe, niet in al te beste staat ver-
keren, verder opnieuw aan te leggen.

De voorbereiding van het Woon- en Zorgcentrum De Kouter zit op kruissnelheid. We 
werken samen met de architecten aan een duurzaam ontwerp zodat iedereen er 
zich thuis zal voelen.

 De fiets- en voetgangersbrug over de Expressweg N25 vraagt nog
 bijkomende detailafwerking in de plannen. Daarna kunnen we van
 start gaan met het openbaar onderzoek en de aanbesteding van de
 werken. Dit alles dankzij Vlaamse en provinciale subsidies. Zonder
 deze steun is het niet mogelijk dit project te realiseren.

 Ik wil ook nog een oproep doen tot mensen die Oud-Heverlee
 genegen zijn, om samen met CD&V na te denken hoe onze 
 gemeente er het best zou uitzien de volgende tientallen jaren.
 Commentaar geven mag natuurlijk, maar beter nog zijn 
 positieve suggesties waar we echt mee verder kunnen.

Dan rest er mij nog iedereen een hoopvol, energievol en goedgezind 2014 
te wensen. Bedankt aan iedereen die me inspireerde om het beste van mezelf 
te blijven geven.

ADRI DANIËLS
Goedgezinde burgemeester van Oud-Heverlee

DE GOED GEZIND KRANT 
VAN OUD-HEVERLEE
Deze krant heeft net als CD&V 
als doel om alle inwoners in de 
gemeente goed gezind te ma-
ken, rekening te houden met alle 
wensen, in dialoog te gaan om zo 
het leven voor iedereen in de ge-
meente aangenaam te maken. 

WIL JE HET NIEUWE JAAR 
GOED GEZIND BEGINNEN?

Kom dan naar de 
Nieuwjaarsreceptie van 

CD&V Oud-Heverlee.
Zaterdag 18 januari om 19u30 in 

Zaal Roosenberg, 
Maurits Noëstraat 15, 

Oud-Heverlee 
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Actie Warm

Oud-Heverlee
UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Welkom op onze nieu
wjaarsreceptie

ZATERDAG 18 JANUARI, 19U30, 

Zaal Roosenberg, Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee

Welkom door Jos De Wachter, Voorzitter CD&V

Warm Oud-Heverlee door Adri Daniëls, Burgemeester

Actie Warm Vlaanderen door Marianne Thyssen

Gastspreker Koen Geens

CD&V Vlaams-Brabant kiest voor Fonds Dieter met als ambassadeurs Peter Van Rompuy, Koen 

Geens en Marianne Thyssen. Fonds Dieter ondersteunt kansandere jongeren bij hun studies, door 

onder meer aanvullende financiële steun te verlenen en professionele bijstand en juridische hulp 

aan te bieden. Tot hun start in het beroepsleven coachen zij de jongeren en volgen zijn hen op. 

Meer info: http://www.fonds-dieter.be

KOOP DUS DE ORANJE HANDSCHOENEN 

en steun het goed doel in onze provincie: Fonds Dieter 

De handschoenen worden te koop aangeboden via www.cdenv.be/webwinkel of 

op onze nieuwjaarsreceptie aan 6 eur per paar.

( 1 euro gaat ook naar Trias, ten voordele van de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen)

Actie Warm Oud-Heverlee
Een goed gezind 2014 voor elke inwoner van Oud-Heverlee 

LIKE ONS OP FACEBOOK EN 
WIN GRATIS TOEGANG TOT DE 
MUSICAL “ TOVENAAR VAN OZ”

Ben je inwoner van Oud-Heverlee 
en vind je onze facebook-pagina 
leuk? Ga naar onze facebook-
pagina vóór 5 januari, en geef ons 
een ‘like’! *  

We geven 3X2 toegangsticketten 
weg voor de musical-voorstelling 
“ Tovenaar van Oz” in Gent.
*wedstrijdreglement op 
http://oud-heverlee.cdenv.be



Al vele jaren is Hilda Vanlinthout raadslid van het OCMW. 
Ze kent de werking van deze organisatie dan ook door 
en door. We vragen haar wat ze een belangrijk werkpunt 
vindt voor deze legislatuur, waar zij bijzondere aandacht 
wil aan schenken.
“We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om er voor te 
zorgen dat de mensen de weg naar het OCMW goed ken-
nen en ook geen schrik hebben of niet verlegen zijn om bij 
ons aan te kloppen. Vele mensen kennen de dienstverle-
ning nu ook echt beter dan vroeger, en er worden ook vele 
dingen georganiseerd die voor iedereen interessant zijn, 
niet alleeen voor mensen die hulp nodig hebben. Want het 
OCMW is er voor elke inwoner van de gemeente.
Maar ondanks al die inspanningen zie ik dat er toch 
nog bepaalde groepen van onze inwoners geen beroep 
doen op het OCMW hoewel ze er zeker baat bij zouden 

hebben. Ik wil samen met de personeelsleden van het 
OCMW kijken hoe we die mensen ook kunnen bereiken. 
Dat kan onder meer door een netwerk van contacten 
die meer nog dan nu aan het OCMW een seintje geven 
om eens langs te gaan bij iemand aan huis. Ziekenzorg-
vrijwilligers bijvoorbeeld, of thuisverpleging, of men-
sen die in de buurt wonen zoals bij het nieuwe 
OCMW-project ‘Buren-voor-Buren’ in 
Sint-Joris-Weert. Ook vind ik het be-
langrijk dat we in onze brieven en 
publicaties verstaanbare taal ge-
bruiken. Administratieve dien-
sten vervallen nog te veel in 
administratief taalgebruik en 
dat moeten we vermijden.”
Het OCMW dicht bij de mensen 
brengen doet Hilda ook zelf, en 
er gaat geen week voorbij of ze 
heeft aan iemand de weg naar 
het OCMW gewezen, tot voldoening 
van velen.

OCMW zonder drempels

Wordt Oud-Heverlee  ‘De Slimste Gemeente’ van Vlaanderen?

Fietsersbrug over de Expresweg N25 
Met de fietserbrug over de Expresweg N25 kan er een veilige fietsverbinding komen van 
Haasrode en Blanden naar Leuven. Tijdens de hoorzitting van 26 september 2013 werd 

aan de inwoners van de gemeente Oud-Heverlee een ontwerp voorgesteld. Dat ont-
werp kwam er na het afwegen van verschillende alternatieven en rekening houdend 
met de ontwerpregels die de provincie en Vlaanderen oplegden. 
Nog geen week na de hoorzitting kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Open-
bare Werken Hilde Crevits (CD&V) aan dat de fietsersbrug over de N25 op de lijst 
staat van het Vlaamse nieuwe investeringsprogramma voor fietsverbindingen. 
Na de hoorzitting vroeg het Schepencollege aan de ontwerper om nog twee voorstel-

len uit te werken tegen eind oktober. Na evaluatie werd beslist om met het initiële 
ontwerp verder te gaan. Men zal rekening houden met de opmerkingen rond geluids-

overlast en inkijk.

Blandenaar Bart Clerckx, schepen van onderwijs, jeugd, gezin en senioren: “Een vei-
lige oversteek van de N25 is essentieel voor de scholieren, pendelaars, recreanten en 
wielertoeristen. Dank zij de steun van de Vlaamse overheid kunnen we een veilige, 
duurzame en betaalbare oplossing uitwerken.” 

Buren-voor-Buren
Het OCMW van Oud-Heverlee start in Sint-Joris-Weert samen met de Seniorenadvies-

raad een pilootproject ‘Buren voor Buren’. Met dit project wil het OCMW en de Se-
niorenadviesraad een warmere samenleving creëren, en het welzijn en de levens-
kwaliteit van de hoogbejaarde en kwetsbare buren uit onze gemeente verbeteren. 
Om dit project uit te voeren wordt een heel netwerk van vrijwilligers uitgebouwd. 
Deze vrijwilligers zullen hun hoogbejaarde of hulpbehoevende buren helpen bij 
kleine taken of gewoon een kort bezoekje afleggen.
“Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich al opgegeven om als buren in dit project 

een beetje van hun vrije tijd te steken”, zegt OCMW-voorzitster Diane Grauwels. 
“Het project betekent ook een verrijking voor de vrijwilliger zelf die als ‘buur’ meer 

betrokken wordt op de buurt waar hij woont. We starten het pilootproject in Sint-Joris-
Weert. Als het slaagt, zullen we ook in de andere deelgemeenten van Oud-Heverlee een 
‘buren-voor-buren’-netwerk opstarten.” 

Wegen vernieuwen: 
opnieuw enkele stappen gezet

De kwaliteit van de wegen in onze gemeente 
blijft een aandachtspunt. Met een reeks infra-

structuurwerken tijdens het laatste kwar-
taal van 2013 bewijst het bestuur dat het 
menens is:  Dorpsstraat, Don Boscolaan 
en Groenstraat in Oud-Heverlee werden 
grondig vernieuwd. De kinderen van de 
Wijnbergstraat en de Stosbergstraat kun-
nen nu rolschaatsen op het nieuwe asfalt. 

De toegang en parking van het OC Blanden 
werden aangepakt. Het voetpad in de Kerk-

straat van Haasrode werd opnieuw aangelegd.

Goed Gezinde minister Joke Schauvliege opent 
bospad voor rolstoelgebruikers in Sint-Joris-Weert
Vlaams CD&V-minister Joke Schauvliege huldigde samen met burgemeester Adri Dani-
els op 9 oktober 2013 het langste bospad voor rolstoelgebruikers van Vlaanderen in. 150 

wandelaars wandelden en rolden het bijna 5 km lange wandelpad in.
“Iedereen moet van de natuur kunnen genieten. Ook mensen met een beperking. 

De toegankelijkheid van Meerdaalwoud is de afgelopen jaren veel verbeterd. Met 
het speelbos, de hondenzone, de bivakzone en nu het rolstoelvriendelijke wan-
delpad kent de beleving van de natuur bij Sint-Joris-Weert veel verschillende 
vormen,” aldus burgemeester Adri Daniëls. 

CD&V-bestuurslid David Huygens vult aan: ”Ook jonge gezinnen met kinder-
wagens en buggy’s hebben nu de gelegenheid om comfortabel van de natuur 

in het Meerdaalwoud te genieten. Wie wordt daar niet Goed Gezind van ?”

Quizzen is bijzonder 
populair in Vlaan-
deren. In steden en 
dorpen, in parochie-
zalen, culturele cen-
tra, schoolrefters of 
voetbalkantines is er 

doorheen het jaar een 
ruim quizaanbod. Het is 

dan ook een fijne sociale 
bezigheid met vrienden, fa-

milie, buren, ... en waarbij de 
grootste bijkomstigheden worden 

verheven tot goede redenen om de hersenen te pijnigen. 
Ook in Oud-Heverlee worden er heel wat quizzen georga-
niseerd voor het goede doel. Eraan meedoen is tweemaal 
gewonnen! 
Na winst voor Aarschot in 2013 gaat ook in 2014 de tv-quiz 
‘De slimste Gemeente’ terug in de ether. Voor de editie 
van 2014 namen een veertigtal Vlaams-Brabantse ploe-
gen, bestaande uit een man en een vrouw, eind oktober in 
Vilvoorde deel aan de preselectie van dit Vier-programma: 
de delegatie van Oud-Heverlee was bij de beste 12. Dat is 

ook niet echt te verwonderen, want het gemiddelde IQ in 
Oud-Heverlee is zonder enige twijfel bijzonder hoog...
Op de webstek van Vier-programma “De slimste ge-
meente” staat zelfs te lezen: ‘CD&V- burgemeester 
Adri Daniëls heeft voor twee topkandidaten gezorgd.’ 
Want naast burgemeester Adri, die zijn krachten voor-
lopig kon sparen, zullen ook gemeenteraadsvoorzitter 
en hobby-quizmaster Kris Debruyne (CD&V) en Fabien-
ne Derwael de kleuren van Oud-Heverlee verdedigen.

Vanaf februari kan u duimen voor de ploeg van 
Oud-Heverlee.

Naast alle beleids- en bestuurwerk zal onze burgerva-
der Adri ook toch nog even de tijd moeten vinden om 
deze quiz goed voor te bereiden. Dat wordt, solidair met 
de universiteitsstudenten, blokken tijdens de kerst!

Meer info:
 www.vier.be/deslimstegemeente
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Zaal Roosenberg, Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee

Welkom door Jos De Wachter, Voorzitter CD&V
Warm Oud-Heverlee door Adri Daniëls, Burgemeester
Actie Warm Vlaanderen door Marianne Thyssen

Gastspreker Koen Geens

Een goed gezind 2014 voor elke inwoner van Oud-Heverlee 

Actie Warm Oud-Heverlee
In een Warm Oud-Heverlee doen wij aan warme politiek, met warme handen. Zeker tijdens de koudste 
en donkerste dagen van het jaar.  KOOP DE WARME, ORANJE CD&V-HANDSCHOENEN! 
De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen en naar het “Fonds Dieter”, dat 
financiële en professionele steun verleent aan studenten die door een problematische familiesituatie het 
moeilijk hebben om hun hun studies verder te zetten.
Je kan de oranje handschoenen bestellen via de website oud-heverlee.cdenv.be
Of laat deze bestelbon achter op één van de onderstaande adressen 

Kindermaat:     .............. X 6 euro

Volwassenen (M/L):   .............. X 6 euro

Naam en voornaam: ..........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

e-mail adres: ..........................................................................................................................

Oud-Heverlee: David Huygens, Blokkenstraat 42
Sint-Joris-Weert: Erwin Ruymaekers, Leuvensestraat 93A
Blanden: Lieve Debraekeleer, Naamsesteenweg 21
Haasrode: Diane Grauwels, Slagbaan 8
Vaalbeek:  Ilse Van Hoof, Maurits Noëstraat 69


