
“Samen met Adri en een sterke CD&V-
ploeg geloof ik rotsvast dat wij ook na 2018  
het verschil kunnen maken voor een mooi, 
warm en fijn Oud-Heverlee,” zegt Bart.
Bart is geboren en getogen in Blanden. Hij 
begon zijn schoolcarrière in het schooltje van 
Blanden. Als kind droomde hij een ster-
voetballer te worden. Met veel overgave 
speelde hij bij de Stormvogels in Blanden en 
de Zwarte Duivels in Oud-Heverlee. 
Uiteindelijk werd hij trainer van de 
zondagsreserven bij de Stormvogels. “Mijn 
vrije tijd sleet ik bij de chiro van Blanden. Van 
lid tot hoofdleider. Het waren mijn 
wonderjaren”, vertelt onderwijzer Bart.

Bart werd in 2000 gemeenteraadslid en is al 
10 jaar schepen. “Politiek is niet altijd sexy. 
Het is hard werken aan dossiers en compro-
missen sluiten, ook al weet je dat er winnaars 
en verliezers zijn bij de keuze die je maakt,” 
getuigt Bart. 
“Maar er zijn ook  mooie momenten. Mijn 
engagement om iets te veranderen is na al die 
jaren niet verminderd. Ik geloof in een mooi 
Oud-Heverlee voor iedereen. We hebben de 
voorbije jaren niet de meest makkelijke 
projecten op tafel gelegd. Maar door  overleg 
en de overtuiging dat iets moet gebeuren 
toonden wij daadkracht. Deze dynamiek 
moeten wij verder zetten.”

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
(eruymaekers@gmail.com)
www.oud-heverlee.cdenv.be

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

in OUD-HEVERLEE
Oud-Heverlee.cdenv.be
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CD&V heeft een visie voor 2030. 
En om die nog te versterken 
hebben we de afgelopen weken 
je mening gevraagd.

Het is duidelijk, jullie willen een 
warme gemeente waar het goed 
leven is. Tegelijk verwachten jullie 
oplossingen voor een duurzame  
mobiliteit. Doe daar nog een laagje 
sport bij, mix dit met betaalbaar 
wonen en de zorg voor de oude dag, 
en ziedaar wat jullie van je bestuur 
verwachten. En dat is net waar CD&V  
voor staat.
In 2018 krijg je de kans om hiervoor 
te kiezen.  Ik ben blij dat ik  samen 
met Bart Clerckx als lijsttrekker en 
mijzelf als lijstduwer, en met een 
sterke ploeg, naar jullie mandaat 
mag vragen om ook de volgende 
jaren te werken aan een warm Oud-
Heverlee waar het ook in 2030 goed 
leven is. 

Adri Daniëls, eerste schepen

Nieuwjaarsreceptie 
CD&V Oud-Heverlee nodigt
alle inwoners uit

Vrijdag 19 januari 2018 - 20u

Ruiterschool 
Waversebaan 99  Oud-Heverlee

Gastspreker: gewezen rector en 
senator Rik Torfs

BART CLERCKX TREKT LIJST IN 2018
ADRI DANIËLS DUWT MEE



Na de noodgedwongen stilstand 
werkt de architect momenteel 
de bestekken af, zodat in 2018 
een aannemer voor de 
bouwwerken kan geselecteerd 
worden en de eerste spade in de 
grond kan.

Woonzorgzone De Kouter
We gaan opnieuw vooruit
Eerste spadesteek verwacht in 2018

Terug naar de 
dorpswinkel?
34%  vindt  dat het verdwijnen van winkels 
en cafés als eerste probleem moet 
aangepakt worden. In de deelgemeenten 
Oud-Heverlee en Vaalbeek was dit zelfs 
respectievelijk 51% en 69% . 
Gemeenteraadslid Katrien Timmermans : 
“Voor vele, vaak minder mobiele 
inwoners, is dit in de eerste plaats een 
praktische vraag. Maar het is volgens ons 
ook vooral een vraag naar ontmoeting en 
menselijk contact in de eigen omgeving. 
Winkels en cafés zijn, naast scholen, de 
ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor een 
babbel of zomaar een goeiedag.”

Na jaren van stilstand kan Woonzorgzone 
De Kouter opnieuw rekenen op een 
plaatsje op de erkenningskalender van de 
Vlaamse Regering.
Al meer dan 15 jaren trekken de bestuurs-
leden en  mandatarissen van de lokale 
CD&V-afdeling aan de kar om in Oud-
Heverlee een woonzorgzone te realiseren 
met een woonzorgcentrum, kortverblijf, 
dagverzorging en een lokaal diensten-
centrum. In 2012 kregen we van de 
Vlaamse overheid een voorafgaande 
vergunning voor de nieuwe vzw zodat we 
met zekerheid samen met een architect de 
plannen concreet konden maken en zelfs 
een bouwvergunning verkrijgen.
In 2013 besliste de Vlaamse regering dat 
bovenop de voorafgaande vergunning 
een erkenningskalender zou worden 
opgelegd. Ondanks de grondige voor-
bereiding kreeg het project in Blanden 
geen plaatsje op de erkenningskalender. 
Ook niet in 2015 en 2016.  Maar CD&V bleef 
niet bij de pakken zitten. De Vlaamse 
Regering heeft de criteria voor erkenning 

aangevuld waardoor de De Kouter wel op 
de erkenningskalender zal komen bij een 
nieuwe oproep tot erkenning.
Op 16 november 2017 besliste de Raad van 
Bestuur van VZW De Kouter om op die 
nieuwe oproep in te gaan en een aanvraag 
tot erkenning in te dienen. De architect 
kreeg de opdracht om de bestekken af te 
werken voor de aannemer. 
Jos De Wachter (CD&V) werd in 2017 
opnieuw voorzitter van VZW  De Kouter en 
is enorm tevreden met de nieuwe 
ontwikkeling: “Het doet mij ontzettend 
plezier dat we terug vooruit-gang boeken. 
We hebben al veel energie geïnvesteerd in 
dit project en we kunnen nu een 
realistische planning opmaken voor de 
start van de bouwwerken in 2018.”
OCMW-voorzitster Diane Grauwels 
(CD&V): "De droom om  iedereen, dus ook  
de zorgafhankelijke oudere inwoner in 
Oud-Heverlee, de kans te geven om 
waardig ouder te worden in de eigen 
gemeente, is opnieuw een droom die 
werkelijkheid kan worden."

Indrukwekkend, 99% zegt graag in Oud-
Heverlee te wonen. Wonen in het groen, 
dichtbij de stad zijn de belangrijkste 
redenen. Inwoners hebben met veel 
betrokkenheid hun feedback gegeven. 
CD&V-voorzitter Erwin Ruymaekers: “We 
hebben met de bevraging een representatief 
deel van de bevolking bereikt, alleen de 75-
plussers waren minder vertegenwoordigd. 
Hun mening is voor ons ook belangrijk en 
zullen we vragen via andere kanalen.”
Gevraagd naar de 3 prioriteiten voor het 
bestuur na 2018 krijgen we de volgende top-
antwoorden: 50% vraagt verder te 
investeren in wegen en fietspaden. 
Sportinfrastructuur en de Zoetwater-site 
komen op de tweede plaats met 38%. De top 
5 wordt vervolledigd met betaalbaar wonen 
(32%) en een woonzorgcentrum (28%).
Het gebruik van flitscamera’s of 
wegversmallingen (telkens 35%) heeft de 
voorkeur op wegversmallingen om het 
verkeer trager te maken.
In Oud-Heverlee blijft de openbare 
verlichting de hele nacht branden. 73% van 
de respondenten gaat ermee akkoord om 
die verlichting te doven tussen middernacht 
en 5u ’s morgens, als we daarmee geld 
besparen. 43% vindt het compromis om dit 
niet te doen op de hoofdbanen een goed 

idee. Dat is ook de mening van CD&V Oud-
Heverlee.
Mensen vinden betaalbaar wonen in Oud-
Heverlee belangrijk. Een hefboom zijn de 
sociale huurwoningen. Maar het is nog 

slimmer om grote villa’s op te delen in 
kleinere betaalbare wooneenheden: 85% 
van de ondervraagden vindt dit een goed 
idee.
Stel je bent burgemeester en je mag 1 
miljoen investeren: 57% van de inwoners 
investeert dat geld verder in mobiliteit: 
wegen en fietspaden (22%), wegen (20%), 
en, opvallend, openbaar vervoer (15%). 
Investeringen in sportinfrastructuur komen 
op de 4de plaats (14%).
Nieuwbakken CD&V-bestuurslid Gerrit 
Versyck besluit: "Als antwoord op de open 
vragen lezen we vaak de wens naar meer 
ontmoetingsplaatsen, winkels en cafés, 
betrokken buren, gezellige dorpscentra, 
kortom een sociale en warme gemeente 
waar het goed is om samen te leven."

Adri Daniëls: ANPR-camera's aan invals-

wegen zijn doeltreffend om daders  te vatten

Inbraken: CD&V zet zijn 
veiligheidsplan in
42%, resp. 37%, van de respondenten in 
Blanden en Haasrode zet de strijd tegen 
woninginbraken op nummer 1.  CD&V 
lanceerde in 2016 samen met minister 
Koen Geens zijn veiligheidsplan: 
sensibilisering, techno-preventief advies, 
de uitrol van BIN-netwerken en meer 
interventieploegen door de fusie van de 
politiezones. Camera's met nummer-
plaatherkenning (ANPR) aan de invals-
wegen vormen het sluitstuk van het plan.

99% VAN INWONERS WOONT GRAAG 
IN OUD-HEVERLEE
Om zijn visie voor de toekomst scherper te stellen hield CD&V Oud-Heverlee 
een enquête  bij de inwoners van Oud-Heverlee. 412 inwoners vulden de 
enquête in op 5 weken tijd.

“85% wil toelaten om 
villa's op te delen in 
kleinere, betaalbare 

woningen"




