
DE GOED GEZIND KRANT VAN OUD-HEVERLEE, 2/2013
Deze krant heeft net als CD&V als doel om alle inwoners in de gemeente goed 
gezind te maken, rekening te houden met alle wensen, in dialoog te gaan om zo het 
leven voor iedereen in de gemeente aangenaam te maken.

Wil je met ons van gedachten 
wisselen over het beleidsplan 
van onze gemeente? 
Kom dan naar één van onze twee 
dialoogmomenten!  We kijken 
uit naar je mening en ideeën.

            Beste lezer,

  De zomervakantie is voorbij. De vakantiefoto’s zijn getoond aan 
familie en vrienden. Op maandag 2 september gingen onze kinderen vol verwachting naar hun nieuwe klas. 
Ook met het bestuur van CD&V Oud-Heverlee gaan we er na de mooie zomer opnieuw tegen aan.
Bijna een jaar geleden vroegen we je vertrouwen om het beleid voor de volgende 6 jaren in onze gemeente te mogen 
bepalen voor {iedereen inbegrepen}. Jullie gaven ons de kans om met een sterke en ervaren ploeg in de bestuurs-
coalitie van Oud-Heverlee te stappen. 
We hebben met de andere coalitiepartners een beleidsplan uitgeschreven voor deze legislatuur. Eind juni kon elke 
inwoner van Oud-Heverlee dit plan in zijn brievenbus vinden. We hebben het voor jou ook op de website van CD&V 
Oud-Heverlee geplaatst:  http://oud-heverlee.cdenv.be/beleidsplan-oud-heverlee-2013-2018
In deze nieuwe editie van de Goed Gezind Krant van Oud-Heverlee vatten Jos, Bart en Diane de belangrijkste punten 
voor je samen. 
Wil je met ons van gedachten wisselen over de prioriteiten in dit plan? Kom dan naar één van de twee dialoog-
momenten! We kijken alvast uit naar je mening en ideeën.

Met vriendelijke groeten,

ADRI DANIËLS
Goed gezinde burgemeester van Oud-Heverlee

In 2013 wordt 
reeds 740.000 euro 

geïnvesteerd in de heraanleg van 
vooral kleine wegen. Bovendien wordt 

100.000 euro vrij gemaakt voor het 
onderhoud en herstellingen. De werken 
zijn volop in uitvoering. CD&V-fractie-
leidster Katrien Timmermans besluit: 
“De noodzakelijke investeringen in de 
wegen van onze gemeente kosten veel 

geld. De vereiste aanbestedings-
procedures vragen tijd vooraleer er echt 

kan gestart worden met de werken. 
Het is belangrijk dat de inwoners 

dit begrijpen.”

CD&V-gemeente-
raadslid Ilse Van Hoof: “Ikzelf 

heb 2 kinderen, en weet daarom maar 
al te goed hoe belangrijk het is dat 

kinderen veilig door het dorp kunnen 
fietsen. We hebben nu de financiële 

ruimte voorzien om hieraan effectief 
te werken.”

Hoe moeten we de vernieuwing 
van onze wegen en dorpskernen 

aanpakken?

KOM NAAR ÉÉN 
VAN DE TWEE 

DIALOOGMOMENTEN MET 
CD&V OUD-HEVERLEE

Werk? 
Onderwijs?

Kinderopvang?
Wegenwerken?

Wonen?
Oud worden?



Een warme zomeravond in 2013. 
CD&V-schepen BART CLERCKX geniet 
samen met OCMW-voorzitster Diane 
Grauwels van een fris wijntje in de tuin 
van de lokale CD&V-voorzitter JOS DE 
WACHTER. Ze blikken terug op de eer-
ste maanden na de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober 2012. 

DIANE: We startten de bestuurspe-
riode met een nieuwe bestuursco-
alitie. CD&V is de coalitiepartner 
die zorgt voor de continuïteit en er-
varing. Onze nieuwe burgemeester 
Adri Daniels bracht zijn 12 jaren er-
varing als schepen mee. Ikzelf kon 
mijn opdracht als OCMW-voorzitter 
verder zetten, en kreeg er enkele 
bevoegdheden in de sociale sfeer bij. 
Onze voorzitter Jos De Wachter kan 
binnen de Raad van Bestuur van VZW 
De Kouter verder werken aan de ont-
wikkeling van de Woonzorgzone in 
Blanden.

JOS:  En jij Bart, je blijft na de ver-
kiezingen niet alleen schepen, maar 
als onderwijzer ben je bovendien de 
geknipte man voor de belangrijke 
bevoegdheden onderwijs, jeugd en 
kinderopvang. Met je ervaring en ter-
reinkennis kan je op een unieke ma-
nier samenwerken met de directies, 
leerkrachten en ouderraden.

BART: Toch hebben we net als alle 
schepenen binnen de coalitie onze 
nieuwe domeinen moeten ontdek-
ken en bestuderen. We hebben onze 
bestuursvisie verder ontwikkeld en 
samen de prioriteiten bepaald. De 
bestuursploeg is gestart met veel 
ambities. Eind juni kreeg elke inwo-
ner het beleidsplan voor de periode 
2013-2018 in de bus. Het document 
van 15 bladzijden legt uit welke prio-
riteiten en aandachtspunten de ploeg 
o.l.v. burgemeester Adri Daniëls voor 
Oud-Heverlee wil leggen. 

JOS: De nieuwe bestuurs-
ploeg erfde een relatief 
financieel-gezonde 
gemeente. Maar door de 
economische 
crisis daalden de 
belastinginkomsten, en met het oog 
op een verhoogd investeringsritme 
was het van meet af aan duidelijk dat 
de nieuwe coalitie duidelijke keuzes 
moest maken met betrekking tot de 
lopende uitgaven en de inkomsten. 
De discussie over die financiële be-
leidsruimte voor de legislatuur was 
soms heftig, maar is een belangrijke 
basis voor de implementatie van de 
ambitieuze beleidsplannen.

DIANE: Het meest in het oog sprin-
gende was het betalend maken van 
het containerpark. Als enige gemeen-
te in de ruime omgeving was de toe-
gang tot nu toe gratis. En dat weegt 
elk jaar op het gemeentebudget. Niet 
alleen omdat onze gemeente dan 
inkomsten misloopt, maar vooral 
omdat de afvoerkosten van het afval 
bovengemiddeld hoog zijn door het 
afvaltoerisme vanuit andere gemeen-
ten en door de sorteergewoontes van 
onze inwoners. Door een bescheiden 
tarifering en afvalpreventie zou de 
netto-kost voor het gemeentebudget 
met 30 à 40% kunnen teruglopen.

BART: Het gemeentelijk onderwijs 
telt 3 lagere scholen en naast de 
Gemeentelijke Schilder-en Tekena-
cademie ook een gerenommeerde 
Academie voor Muziek en Woord ‘De 
Vonk’ met meer dan 800 leerlingen. 
Goed onderwijs begint bij sterke 
leerkrachten. CD&V wil vooral inves-
teren in het pedagogisch comfort van 
de leerkrachten van onze kinderen. 
Daarom zullen we de gemeentelijke 
inbreng in de personeelsbezetting 
optimaal houden en rekening hou-
den met de reële behoeften. Samen 
met de coalitiepartners hebben we 

afge-
s p r o k e n 
dat de informati-
sering een prioriteit wordt. De voor-
bije zomer is gestart met de renova-
tie van de basisschool van Haasrode. 
Bovendien wordt een budget vrij ge-
maakt voor de renovatie van het sa-
nitair en de speelplaats. We gaan ook 
het dossier voor de renovatie van de 
basisschool in Blanden opstarten. In 
de deelgemeente Oud-Heverlee zal 
de nieuwbouw van de buitenschool-
se opvang Stekelbees er komen. Na 
deze werken zal de speelplaats van 
de Gemeentelijke Basisschool in 
Oud-Heverlee  opgefrist en uitge-
breid worden. En we zijn best trots 
op het het gemeentelijk kinderdag-
verblijf “ ’t Dolfijntje” in Vaalbeek. Als 
het even kan, zullen we de capaciteit  
verder uitbreiden.

JOS: Het is duidelijk dat we tijdens 
deze legislatuur willen investeren. 
De grootste bedragen gaan naar de 
vernieuwing van wegeninfrastruc-
tuur en de dorpskernen. We reser-
veren bovendien financiële ruimte bij 
gemeente en OCMW om het aanbod 
aan sociale huurwoningen aanzien-
lijk uit te breiden. We zijn dat trou-
wens verplicht door de overheid.

DIANE: We bereikten met het sche-
pencollege al heel wat vooruitgang 
in het overleg met de kerkbesturen 
om de eigendomsrechten en verant-
woordelijkheden uit te klaren. CD&V 
is daarbij een duidelijke gangma-
ker om samen met de partners een 
nieuw gezicht te geven aan de dorps-
kernen. We zullen deze legislatuur 
vooral de dorpskernen van Oud-He-
verlee en Haasrode aanpakken.

ZOMERINTERVIEW

PARTIJVOORZITTER JOS DE 
WACHTER IN GESPREK MET
DIANE GRAUWELS EN BART 
CLERCKX ROND HET 
NIEUWE BELEIDSPLAN.



BART: Spijtig kunnen we niet alles 
doen. Voor de vernieuwing van de 
wegeninfrastructuur hebben we pri-
oriteiten vastgelegd. Kernwoorden 
zijn duurzaamheid en veiligheid. Per 
slot van rekening zullen we met deze 
investeringen het uitzicht van onze 
gemeente voor deze en volgende 
generatie(s) bepalen. Naast de ge-
plande grote investeringen in onze 
wegeninfrastructuur wordt ook een 
aanzienlijk budget vrij gemaakt voor 
de aanleg en onderhoud van voet- en 
fietspaden.

JOS: Om dit investeringsritme aan te 
houden wordt de gemeentelijke fis-
caliteit aangepast. Enerzijds worden 
de aanvullende personenbelasting 
en de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing verhoogd, anderzijds zal 
vanaf 2016 de milieubelasting mini-
maal gehalveerd worden. Het is dus 
duidelijk de bedoeling om deze ver-
hoogde inkomsten te gebruiken voor 
langetermijn-investeringen voor onze 
inwoners, en niet om bijvoorbeeld 
administratieve kosten te dekken. 
Bovendien willen we zoveel als mo-
gelijk gebruik maken van subsidies 
en alternatieve financieringsvormen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Woonzorgzone ‘De Kouter’ in Blan-
den, waar we met een private part-
ner zullen zorgen voor een aanbod 
van 102 bedden in het woonzorgcen-
trum, 3 bedden voor kortverblijf en 25 
assistentiewoningen (‘servicflats’). 
Trouwens, het project schiet al aar-
dig op en er werd een belangrijke 
vooruitgang gemaakt in de eerste 
jaarhelft.

DIANE: In de Woonzorgzone komt 
er ook een Lokaal Dienstencentrum 
waar ouderen terecht kunnen met al 
hun vragen en voor praktische hulp 
bij dagelijkse actviteiten. Zij zullen 
er een warme maaltijd kunnen ge-
bruiken. Het Lokaal Dienstenctrum 
wordt de spil van activiteiten en ini-
tatieven om het sociale netwerk, de 
communicatie en het veiligheids-
gevoel bij ouderen te versterken 
en eenzaamheid te voorkomen. De 
Woonzorgzone wordt afgewerkt met 
een park dat voor de dorpskern van 
Blanden een echte troef zal worden.

BART: Inderdaad, “De Kouter” wordt 
zeker één van de grote zichtbare pro-
jecten waaronder we als CD&V onze 
schouders zetten. Bij de uitwerking 
zetten we inspraak en betrokkenheid 
centraal. Ook bij andere initiatieven 
willen we investeren in samenspraak 
met de betrokkenen. In 
mei heeft het Schepen-
college al een hoorzitting
georganiseerd rond de
verkeersveiligheid in de 
dorpskern van Oud-
Heverlee. Eind 
augustus werden alle 
inwoners uitgenodigd 
om aan het Schepen-
college vragen te stellen 
over het nieuwe beleids-
plan en op donderdag 
26 september volgt er 
een hoorzitting over de 
fietsersbrug over de 
expresweg in Blanden.

CD&V wil ook dicht bij de 
inwoners van de gemeente 
staan. Daarvoor kunnen we 

rekenen op een sterke 
bestuursploeg. Op 18 en 21 
september nodigen we alle 

inwoners uit op twee 
gezellige dialoogmomenten. 

Kris Debruyne, 
CD&V-gemeenteraadslid en 

voorzitter van de 
gemeenteraad: 

“Ik ben blij dat bij de discus-
sies over besparingen en be-

lastinginkomsten niet geraakt 
werd aan het budget voor 

projecten in ontwikkelingslan-
den. CD&V moet er mee voor 
zorgen dat Oud-Heverlee een 

solidaire gemeente blijft.”

PRIORITAIRE INVESTERINGEN:
• Leuvensestraat 
 (Sint-Joris-Weert)
• Waversebaan 
 (Oud-Heverlee richting E40)
• Maurits Noëstraat 
 (Vaalbeek – Meerdalweg)
• Blandenstraat (Haasrode)
• Kauwereelstraat (Sint-Joris-Weert)
• Bovenbosstraat (Haasrode-Blanden)
• Fietsersbrug Expresweg
• Dorpskern Oud-Heverlee
• Dorpskern Haasrode



Wat zijn jouw 
prioriteiten voor 
Oud-Heverlee?
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Wat maakt 
jou goed gezind?

Een 
buur 

zoals jij?

KOM NAAR ÉÉN VAN DE 2 DIALOOGMOMENTEN 
MET CD&V OUD-HEVERLEE.

• WOENSDAG 18 SEPTEMBER 20U - 22U  
 in de Vrije Basisschool Oud-Heverlee

• ZATERDAG 21 SEPTEMBER 14U – 17U  
 in de Parochiezaal Haasrode 

Inkom gratis !
Inschrijven niet noodzakelijk.
U hoeft geen CD&V lid te zijn om te komen.
Wilt u meer inlichtingen, contacteer Jos de Wachter 
jdewacht@yahoo.com, 0486 305808

Heb je vragen rond 
het beleidplan van 

onze gemeente?
Of heb je andere 

vragen?


