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Woordje van voorzitter 
Jos De Wachter

Een jaar zonder 
regering?

Het mag gerust gezegd: het afge-
lopen jaar was ongezien. Tegen de 
tijd dat dit krantje bij u verschijnt, 
ligt de datum van 13 juni 2010 al 
meer dan een jaar achter ons. Bij 
veel mensen heerst gelatenheid, 
soms onbegrip. En toch bemerk 
ik bij CD&V niet die negatieve 
ingesteldheid. Ik heb in contacten 
met mensen achter de schermen 
mogen ervaren hoe groot hun inzet 
is om toch een akkoord te bereiken. 
En dat positivisme moeten we soms 
wat meer aaan de buitenwereld 
duidelijk maken. Ook lokaal is dat 
zo. Besturen is niet altijd eenvou-
dig. Je moet rekening houden met 
alle doelgroepen in de gemeente, 
de hogere overheid legt ons vaak 
beperkingen op en je moet ook nog 
de middelen hebben om het werk 
uit te voeren. Gelukkig kunnen 
we sinds een jaar rekenen op twee 
nieuwe secretarissen in de gemeente 
en OCMW, wat een ontdubbeling 
van de vroegere functie betekent. 
Het Zoetwaterpark opende terug 
zijn deuren en kan op veel bijval re-
kenen. Binnenkort volgt de selectie-
procedure voor de ontwikkeling van 
de verdere site. Ook het RUP en de 
studie naar de finaciële implicaties 
van de woonzorgcampus De Kou-
ter zijn in opmaak. Verder leest u in 
dit nummer over de investeringen 
in dorpskernvernieuwing, school-
omgevingen en sportinfrastuctuur: 
Oud-Heverlee leeft!

Jos De Wachter
Voorzitter Oud-Heverlee

De school is één grote leefgemeenschap waar alle betrok-
kenen, de kinderen, de leerkrachten met hun directie en de 
ouders zich moeten thuis voelen. Dagelijks wordt hier werk 
van gemaakt door, op verschillende domeinen, na te gaan 
hoe het anders en/of beter kan. Ook op het domein van ver-
keersveiligheid is de school al jaren actief. 

Lees het hier, op pagina 4!

Kinderen zijn kwetsbaar

In de bloemetjes
Eind mei vierden Valère en Hilda Gille – Vanlinthout hun 50ste huwelijks-
verjaardag. Ook via deze weg willen we hen nog eens van harte proficiat 
wensen. Hilda is een vaste waarde in de OCMW-raad en met de steun van 
haar familie is ze steeds in de weer voor de verschillende verenigingen in de 
parochie. Er werd dan ook terecht feest gevierd!
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Deze tekst uit een verslag 
van de gemeentelijke basis-

school van Haasrode wordt 
door ons zeker ondersteund en 

geldt voor alle schoolomgevingen.
Zo hebben wij met CD&V geijverd 

om die schoolomgevingen veiliger 
te maken. En eindelijk begint er 
vooruitgang in de projecten te ko-
men, na allerhande vertragingen om 
diverse redenen.
We gaan in Haasrode de Armand 
Verheydenstraat van aan de Dalem-
straat tot aan de frituur verfraaien 
zodat de zwakke weggebruikers hun 
veilige plaats hebben om naar OTC, 
BIB of  school te gaan. Er worden 
brede stoepen voorzien, materiaal 
geplaatst dat de voetgangers veilig 
door kunnen, enkele parkeerplaat-
sen langs de straat om de bakker, 
frituur enz. te bereiken en er komt 
een kiss & ride zone.
In Blanden gaan we proberen, na 
overleg met de buurt, ouders en 
school, de Lijsterstaat veiliger te 
maken.
In Sint-Joris-Weert starten we dit 

jaar met een proefproject aan de 
Vrije School door een deel van de P. 
Tilemansstraat éénrichtingsverkeer 
te maken van de Beekstraat tot aan 
de Overwegstraat.
In Oud-Heverlee starten we dit jaar 
nog met de aanleg van gesubsidieer-
de fietspaden tussen de gemeente-
school en de vrije school waardoor 
de weg versmalt en de fietspaden 
verbreed worden. Daar wordt ook 
bekeken hoe we een kiss&ride zone 
kunnen installeren zonder het ande-
re zwakke weggebruikers moeilijker 
te maken, hoe we de Vaalbeekstraat 
veiliger kunnen maken en hoe we 
het verkeer op een veilige manier in 
de Dorpstraat kunnen afhandelen.
We hopen op een constructieve 
deelname van alle betrokkenen en 
geloven en hopen in een goede af-
loop van deze werken en proefpro-
jecten. De evaluatie van de proef-
projecten zal na zes à acht maanden 
gebeuren.

Adri Daniëls
Schepen van verkeer en mobiliteit

Kinderen zijn kwetsbaar

“De directie en de leer-
krachten zijn zich bewust 
van het belang van een 
veilige schoolomgeving 
waarbinnen elk lid, au-
tomobilist, fietser of 
voetganger, zijn plaatsje 
krijgt. Concreet doen ze 
dit enerzijds in hun lessen 
verkeer en door de orga-
nisatie van een verkeers-
dag. Zoals iedereen weet 
brengen steeds meer ou-
ders hun kinderen met de 
auto naar school omdat de 
omgeving van de school 
gevaarlijk is daar steeds 
meer ouders hun kinderen 
met de auto naar school 
brengen ... Deze vicieuze 
cirkel moet doorbroken 
worden.”
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Kunstgras voor 
de Stormvogels
De gemeenteraad heeft de aanleg 
van een kunstgrasveld goedgekeurd 
voor het sportcomplex van Storm-
vogels Haasrode. Deze voetbal-
vereniging telt bijna 20 ploegen 
met voornamelijk spelers van onze 
gemeente die elke week het beste 
van zichzelf  geven.
Maar door het grote aantal ploe-
gen kunnen zij dat niet in optimale 
omstandigheden doen, zeker in de 
donkere en natte wintermaanden. 
De gemeente heeft dan ook beslist 
om een kunstgrasveld aan te leggen. 
Dit is een investering van €400.000. 
Een zware investering, maar het 
zorgt ervoor dat onze jeugd kan 
blijven sporten het hele jaar door. 
Zo’n veld heeft een levensduur van 
minimum 15 jaar en staat gelijk aan 
drie natuurvelden.
CD&V zal de verenigingen, en dus 
ook de sportverenigingen, blijven 
ondersteunen. 

Bezoek Tom Dehaene aan 
CD&V Oud-Heverlee
Op 31 maart bezocht Tom Dehaene 
onze afdeling op onze vraag. Tom is 
Vlaams parlementslid en specialist 
op het vlak van welzijn. Hij is ook 
voorzitter van het OCMW in Zemst 
dat ook een eigen rustoord heeft. 

Reden genoeg om hem uit te horen 
over de laatste stand van zaken rond 
de woonzorgcentra. 
Hij heeft trouwens zelf  meegeschre-
ven aan het nieuwe decreet daar-
over. De informatie die we verkre-
gen is van goud waard. Ook onze 
voorzitter van het OCMW, Diane 
Grauwels, was zeer tevreden. We 
zullen de info zeker meenemen in 
de planning voor de woonzorgcam-
pus De Kouter.

Nieuwe dorpskern 
in Haasrode
Er wordt al jaren over gesproken, 
maar deze zomer is het zover. De 
werken aan het nieuwe dorpscen-
trum in Haasrode zullen aanvatten.
In een eerste fase zal de ruime 
schoolomgeving worden aangepakt 
vanaf  het kruispunt met de Dalems-
traat tot ongeveer ter hoogte van de 
frituur. De stedenbouwkundige ver-
gunning is in orde en de opdracht 
werd gegund.
De kosten voor deze verfraaiing 
van Haasrode worden geraamd op 
€411.000 waarvan €72.000 tenlaste 
van Riobra.
Voetpaden en de weg zullen op ge-
lijke hoogte liggen, herkenbaar door 
verschillende kleuren van klinkers 
en gescheiden van elkaar door paal-
tjes en straatmeubilair.

Nieuwbouw buitenschoolse 
kinderopvang
In ons vorig nummer vertelden 
wij reeds dat de gemeente een huis 
heeft gekocht naast de gemeente-
school in Oud-Heverlee. Toen was 
er sprake dat we dit huis zouden 
verbouwen.
Het is echter een oud gebouw en 
ondertussen heeft de gemeenteraad 
besloten dat het beter is dit gebouw 
af  te breken en een nieuw gebouw 
te zetten. 
Wij hopen nog voor de zomer een 
architect aan te duiden zodat er 
werk kan gemaakt worden voor een 
nieuw en kindvriendelijk gebouw 
voor de voor- en naschoolse opvang 
in Oud-Heverlee en voor ‘Stekel-
bees’.

Bart Clerckx

Korte nieuwtjes 
Door schepen Bart Clerckx

Bestel een petanqueset
15 euro voor 6 ballen.
 
Bestel via www.cdenv.be/samenissuper,  
beweging@cdenv.be 
of bel naar 02/238.38.43

Petanque is super
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Het onderhoud van deze wegen 
gebeurde voornamelijk door de 
aangelanden zelf. Zij waren de 
hoofdgebruikers en hadden dus baat 
bij een gemakkelijke doorgang. Met 
de komst van de auto werden deze 
wegen deels overbodig.

Heel veel gemeenten, waaronder 
Oud-Heverlee, proberen deze paden 
nu te behouden of  te heropenen. 
Ze zijn immers een deel van ons 
historisch erfgoed. Ze vormen ook 
een veilig alternatief  om zich te 
verplaatsen, weg van het drukke 
autoverkeer.
Ouders brengen hun kinderen met 
de wagen naar school omdat ze vre-
zen dat hun kroost door een langs-
scheurende vrachtwagen de gracht 
wordt ingekieperd. De verkeersdruk 
neemt alleen maar toe. 
Niet alleen kinderen maar iedereen 
kan er dankbaar gebruik van maken. 
Ook recreanten die steeds meer op 
zoek gaan naar die laatste restjes 
rust zullen dit appreciëren.

De arbeiders van de technische 
dienst en van de leerwerkplaats 
tuin van IGO zijn druk bezig met 
het herstellen van deze paden in 
opdracht van het college van Burge-
meester en schepenen We beslisten 
jaren geleden deze wegen optimaal 

te ontsluiten en wegwijzers te plaat-
sen. 
De kerkwegen zijn duidelijk in 
onze gemeente aan herstel toe en 
dit mede dank zij de steun van de 
provincie.
Er is een heel actieprogramma op-
gesteld en dat gaan we in verschil-
lende fasen realiseren. Het gemeen-
tebestuur wil in de toekomst het 
gebruik van deze wegen verder pro-
moten. Dit kadert uiteraard ook in 
het gemeentelijk mobiliteitsplan dat 
alle mogelijkheden binnen de ge-
meente optimaal wil benutten. Het 
bestuur zal dan ook extra aandacht 
besteden aan het onderhoud en het 
publiek karakter van deze wegels en 

paden, ook als bepaalde aangelan-
den een andere mening hebben en 
dreigen met een rechtszaak.

Marc Rom
Schepen van Milieu

Schepen Marc Rom

Voetwegen, veldwegen, kerkwegeltjes…
Wie heeft ze niet gezien in oude films en series, de voet-
paden of kerkwegels, verbindingswegen die het land-
schap doorkliefden? Ze hadden hun economische en 
sociale functie: landbouwers verplaatsten zich met paard 
en kar van de ene akker naar de andere, dorpelingen ge-
bruikten ze om familieleden te bezoeken, naar de kerk te 
gaan, enz... 


