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Vanuit Europa... 
  voor Oud-Heverlee
CD&V Oud-Heverlee heeft zes jaar lang keihard gewerkt in het bestuur 
van onze gemeente. Onze schepenen Adri, Marc en Bart, onze OCMW 
Voorzitter Diane Grauwels, onze gemeenteraadsleden Katrien, Myriam, 
Ilse en Kris en onze OCMW-raadsleden Hilda en Jos hebben zes jaar 
lang naar de mensen geluisterd, woord gehouden en het beste van 
zichzelf gegeven. 

Als een loyale coalitiepartner zijn we er in geslaagd om de meeste van 
onze programmapunten te realiseren. Voor de andere staat de 
uitvoering op het spoor. 

Voor de verkiezingen van 14 oktober heeft de 
lokale CD&V-afdeling opnieuw een mooie lijst samengesteld. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat deze hechte ploeg 
- een goede mix van ervaring en vernieuwing - 
er ook na de verkiezingen zal staan.

Ik wens al onze kandidaten en onze lijsttrekker 
Adri Daniëls alle succes toe. 

Ze hebben alle troeven om 
Oud-Heverlee verder uit te bouwen. 

Als u hen ook uw stem geeft, 
blijft onze mooie gemeente 
in zorgzame handen! 

  Marianne Thyssen
  Europarlementslid en 
  lijstduwer voor de provincie

Beste inwoner van Oud-Heverlee,
Dat Oud-Heverlee zuurstof geeft om er te leven daar twijfelt niemand aan.

Dat het hier fijn is om te wonen, te werken, te ontspannen is ook een evidentie.
De voorbije twaalf jaar heeft onze CD&V groep daar met hart en ziel aan mee- 
gewerkt en aan de weg getimmerd om onze gemeente nog meer leefbaar te maken.

Of ons werk nu klaar is? Uiteraard niet.

Daarom stellen we u in deze folder graag 
21 kandidaten voor die bereid zijn tijdens 
de volgende bestuursperiode mee aan 
de kar te trekken voor een nog beter 
Oud-Heverlee. Door hard te werken en 
goed te besturen. Met een sterke groep 
van gedreven vrouwen en mannen met 
ervaring, enthousiaste jongeren met 
frisse ideeën , tot gepassioneerde 
gepensioneerden. Stuk voor stuk 
gemotiveerde en geëngageerde 
mensen met een groot hart voor 
onze gemeente en haar inwoners.
Doeners, die met plezier de 
handen uit de mouwen steken,
maar wel eerst alles 
doordenken.

Met uw steun op 14 oktober 
garanderen we u dat 
Oud-Heverlee de volgende 
zes jaar wint aan troeven:

 door een doordacht beleid,
 door positief ingestelde 
 en bekwame mensen,
 door uw steun in het 
 algemeen en uw stem in 
 het bijzonder.

Onze mooie gemeente verdient 
dat en u uiteraard ook.

ADRI DANIËLS
Lijsttrekker
CD&V Oud-Heverlee
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Adri Daniëls (57)
Adri, je bent gevraagd om de lijst te trekken, wat is je 
motivatie om kandidaat burgemeester te worden?
Die is tweevoudig: Onze groep heeft de voorbije twaalf jaar zich 
sterk ingezet om een positief en transparant beleid te voeren. 
Onze kandidaten in de ploeg zijn allemaal even veel waard. 
Sommigen hebben meer ervaring, anderen hebben betere in-
zichten. Samen zijn we één geheel en blauwdruk van de ge-
meente. Die sterke groep mogen sturen is een echt plezier. 
Een burgemeester, als hoofd van de gemeente, is vaak bepa-
lend voor het beleid in een gemeente. Wil de CD&V de ambitie 
hebben om de hervormingen van de laatste jaren sterker door 
te drukken, dan moeten we terecht het burgermeesterschap 
durven opeisen.

Wat doe je in je vrije tijd?
Lezen, mountainbike, een beetje volleyballen en de vinger aan 
de pols houden binnen de gemeente.

Nummer 1
l	Woont in Sint-Joris-Weert
l	Schepen sinds 2001
l	Gehuwd met Jeannine Rosier, 
 vader en grootvader
l	Lijsttrekker
l	Bewegingsverantwoordelijke voor 
 CM regio Haacht-Kortenberg

Diane Grauwels (52)
Diane, beroepsmatig ben je ook in de zorgsector actief, was 
het voorzitten van het OCMW voor jou een evidentie?
Zeker niet, de taak van voorzitter is boeiend maar best veelei-
send. Je bent voorzitter en ook schepen door deze functie. De 
meeste dossiers, zoals het woonzorgcentrum die we hebben af-
gerond, waren ook geen gemakkelijke zaken. Maar de ervaring 
helpt,net als  het geduld hebben in de aanpak. Ik ben trouwens 
ook opgegroeid met politiek.

Waarom zouden kiezers voor jou moeten stemmen?
Omdat ik het werk van het OCMW en ons woon- en zorgcen-
trum De Kouter wil verder zetten. We hebben in het OCMW de 
bouwstenen gelegd om van de gemeente een sociaal en warm 
Oud-Heverlee te maken waar ook ouderen en zwakkeren een 
plaats hebben. De verwezenlijking van onze concrete plannen 
wil ik graag verder coördineren. 

Nummer 2
l	Woont in Haasrode
l	OCMW-voorzitster sinds 2007
l	Gehuwd met Hans Crab, moeder van 
 Jessy en grootmoeder van Milla
l	Actief in de zorg

Marc Rom (55)
Waarom kies je voor CD&V?
De CD&V stelt de mens centraal en heeft voor iedereen even-
veel respect en zorgende aandacht, vooral voor diegenen die 
het moeilijk hebben in onze samenleving.

Waar maakt CD&V het verschil ten opzichte van andere partijen?
Haar solidaire aandacht en respect voor iedereen; het opnemen 
van haar verantwoordelijkheid in het belang van iedereen.

Zeg in één zin waar je voor staat.
Een transparant bestuur en een financieel gezonde gemeente, 
waar het aangenaam leven en wonen is voor jong en oud, waar 
veiligheid een topprioriteit is en solidariteit een concreet enga-
gement, vooral voor de zwakke medemens.

Nummer 3
l	Woont in Blanden
l	Schepen sinds 2001
l	Gehuwd en vader van Sara en Linde
l	Leraar
l	Actief in Landelijke Gilde, ACV, ACW,   
 WTC Natuurvrienden Haasrode

Leer onze kandidaten kennen !
Bart Clerckx (40)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen?
Sinds 2001 ben ik gemeenteraadslid en de laatste jaren heb ik 
Marianne Thyssen opgevolgd als schepen. Aan politiek doen 
betekent verantwoordelijkheid opnemen voor de gemeente 
waar ik opgroeide en waar ik thuiskom bij familie en vrienden. 
Vanuit mijn ervaring van de voorbije jaren ben ik gedreven als 
nooit tevoren om er nogmaals voor te gaan.

Wat leeft er volgens jou bij de inwoners?
Ik ben iemand die veel onder de mensen komt en dan voel je 
dat de mensen van Oud-Heverlee trots zijn op hun gemeente 
en hier graag wonen. Maar ze hebben ook hun mening over de 
gemeente, de mensen hebben hun bekommernissen.  Oudere 
mensen die zorg nodig hebben, jonge gezinnen die opvang zoe-
ken voor hun kinderen, jonge mensen die hier willen blijven wo-
nen, verenigingen die ruimte zoeken, het containerpark dat te 
klein is,... Het werk is niet af. Onze gemeente heeft nog vele 
uitdagingen en die wil ik volop aangaan.

Nummer 4
l	Woont in Blanden
l	Schepen sinds 2008
l	Zorgcoördinator in het onderwijs
l	Actief als trainer bij Stormvogels 
l	Haasrode

Hilda Vanlinthout (74)
Waar sta je voor?
Ik ijver voor een sociaal en veilig Oud-Heverlee omdat we een 
sociale samenleving hebben als we nog meer zorg voor elkaar 
dragen. Met mijn ervaring als OCMW- (18j) en gemeenteraads-
lid (6j) en mijn betrokkenheid binnen de verenigingen kan ik het 
verschil maken. 

Wat vind jij dat er moet veranderen of dat er beter kan?
Systematisch goed informeren. Informatie is van groot belang, 
zeker voor onze ouderen. Dit kan nog eenvoudiger en duidelij-
ker, zodat het voor iedereen verstaanbaar is. Voor sommigen is 
het al moeilijk om de weg te vinden naar de voorzieningen en 
velen weten niet waar ze recht op hebben.Nummer 5

l	Woont in Oud-Heverlee
l	OCMW-raadslid
l	Gehuwd met Valère Gille, 2 zonen 
 en 6 kleinkinderen
l	Actief in Ziekenzorg en KVLV

Kris Debruyne (42)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen?
Net zoals in mijn persoonlijk leven: de motivatie om een (klein) 
verschil te maken voor mijn leefgemeenschap en voor wie ik 
iets kan betekenen.  Don Bosco verwoordde het goed: wees re-
delijk, hartelijk, verantwoordelijk en geloof.

Wat wil jij zeker realiseren in de volgende legislatuur?
Een betere dienstverlening, een grondigere aanpak van de ker-
nen, wegen, fiets- en voetpaden.  Een transparant beleid: wie 
het beleid voert, moet communiceren aan de burger en zeggen 
waarom iets (niet) gebeurt.

Op welk plekje in de gemeente kom je tot rust?
Thuis, bij de buren en vrienden. Het Meerdaalwoud is voor mij 
een bijzondere stilteplek, een bron van kracht. Ook de Sint-An-
nakerk is voor mij een speciale plek, net zoals de bank voor 
Barbara, achter de parochiezaal van Oud-Heverlee.

Nummer 6
l	Woont in Oud-Heverlee
l	Gemeenteraadslid
l	Gehuwd met Carla en vader van Tim,   
 David, Lucas en Pieter
l	Licentiaat moderne geschiedenis, 
 adviseur bij Cera
l	Actief bij Zomerfeest, Landelijke Gilde,   
 ouderraad VBS, Roeach, …
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Katrien Timmermans (34)
Waar maakt CD&V het verschil ten opzichte van andere partijen?
Wij komen naar buiten als een hechte ploeg met een jonge uit-
straling. Bij CD&V is er plaats voor overleg en dialoog. Grote 
dossiers worden in een voorbereidende fase voorgelegd aan de 
groep, zodat je inspraak hebt en al geïnformeerd bent, vooral-
eer het dossier op de gemeenteraad of OCWM-raad komt. 

Welk doelpubliek wens je te bereiken?
Ik wil er zijn voor alle mensen van de gemeente, jong en oud. Ik 
kom vaak in contact met jonge gezinnen en hoor dan ook hun 
bekommernissen : veilig verkeer, ruimte om te spelen, kinder-
opvang,…  Ik ben advocaat en dus ook zelfstandige. Deze doel-
groep – zowel kleine ondernemers als vrije beroepers – wil ik 
ook extra aandacht geven.

Welk doel moet er absoluut gehaald worden?
Naast de gebruikelijke thema’s blijft de aanpak van de dorpsker-
nen voor mij bovenaan de agenda staan. Onze partij heeft de voor-
bije jaren heel veel overleg gepleegd aangaande de dorpskern in 
Oud-Heverlee. Nu is het tijd voor concrete plannen en actie. 

Nummer 7
l	Woont in Oud-Heverlee
l	Fractieleider gemeenteraad
l	Partner van Frederik Costermans en 	
	 mama van Jasper en Marie 
l	Advocaat

Ilse Van Hoof (37)
Welk thema spreekt je zoal aan? 
Ik heb zelf 2 kinderen en weet dus maar al te goed dat het voor 
ouders belangrijk is dat hun kinderen veilig door het dorp kun-
nen fietsen. 

Wat wil jij daarvoor realiseren?
De grote assen en de dorpskernen in onze gemeente kunnen en 
moeten veel veiliger.  Tragere wegen, verkeersluwe dorpsker-
nen, veilige fietspaden, …

Hoe ziet je politieke loopbaan er tot vandaag eruit?
Ik was in 2006 voor het eerst kandidaat op de lijst van CD&V.  
Ik ben in 2009 gemeenteraadslid geworden.  Voor de komende 
verkiezingen ben ik opnieuw kandidaat voor de gemeenteraad, 
maar ook voor de provincie.

Nummer 8
l	Woont in Vaalbeek
l	Gemeenteraadslid
l	Gehuwd met Willem Gilles, mama van   
 Mare en Lasse 
l	Business Manager BNP Paribas Fortis
l	Actief bij ACW Oud-Heverlee
l	Ook kandidaat voor de provincieraad

Yannick Wittemans (22)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen?
Jong zijn en actief deelnemen aan politiek biedt enorm veel 
mogelijkheden en perspectieven. Verjonging houdt niet zozeer 
grote veranderingen of complete vernieuwing in. Door de nieu-
we ideeën van jongeren en hun verfrissende aanpak te combi-
neren met de visie van ouderen kunnen we een totaal vernieu-
wend concept bereiken. Op die manier hoop ik samen te werken 
aan een gemeente waar zowel jong als oud zich thuis voelt.

Waarom kies je voor CD&V?
Omdat CD&V staat voor meer warmte, meer samenleven, meer 
respect en meer menselijkheid. Zowel het gezin, het vereni-
gingsleven als de buurt nemen hier een belangrijke plaats in. 
De waarden waarvoor CD&V staat onderschrijf ik dan ook voor 
de volle 100%.

Nummer 9
l	Woont in Sint-Joris-Weert
l	Student Bachelor in het bedrijfsmanagment
l	Studentenvertegenwoordiger CDS

Lieve Debraekeleer (61)
Wat wil jij realiseren in de volgende legislatuur?
Ik wil werken aan een kwaliteitsvol en toekomstgericht 
zorgaanbod voor zieken, zorgbehoevenden en senioren.

Welk doelpubliek wens je te bereiken?
Als actief CM vrijwilligster draag ik de zorg voor zieken, 
zorgbehoevenden en senioren hoog in mijn vaandel.

In welke verenigingen of organisaties ben je actief en 
waarom?
CM, KVLV, OKRA en ACW. Ik ben sociaal voelend en voel 
me er thuis.

Nummer 10
l	Woont in Blanden
l	Mama van Wannes, Wouter, Dries,  
 Bregt en Lore
l	Gepensioneerde lerares

Annelise Verstuyf  (23)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen?
Ik “leef” echt in deze gemeente en ben dan ook graag betrokken 
bij wat in onze gemeente gebeurt. Ik ga ook graag een nieuwe 
uitdaging aan en door mezelf kandidaat te stellen, kan ik ook 
effectief iets betekenen voor de gemeenschap.

Waar sta je voor?
Ik ben jong, dynamisch en bied graag een luisterend oor.
In één zin: waarom zouden kiezers voor jou moeten stemmen?
Ik wil graag een spreekbuis zijn voor zij die het niet rechtstreeks 
kunnen zeggen.

Nummer 11
l	Woont in Haasrode
l	Gewezen chiroleidster en voorzitter   
 jeugdraad
l	Studente

Thomas Senaeve (21)
Wat wil jij realiseren in de volgende legislatuur?
Zowel verenigingen, buurtfeesten als grotere evenementen 
steunen met als doel tot een versterking te komen van een po-
sitief dorpsgevoel.

Welk doelpubliek wens je te bereiken?
Vooral de jeugd, aangezien ik mezelf veel inzet voor jongeren 
(Jeugdhuis, Summer Starts, Chiro, jeugdraad, ...), maar ook 
alle verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap.

Welke persoonlijke eigenschap zorgt ervoor dat je geknipt 
bent om aan politiek te doen?
De gedrevenheid om te gaan tot het uiterste.Nummer 12

l	Woont in Oud-Heverlee
l	Hoofdleider Chiro Oud-Heverlee en   
 voorzitter van jeugdhuis JooW
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Annemie Lemahieu (49)
Maak jezelf gelukkig, stem 13 !
13 REDENEN OM OP MIJ TE STEMMEN
1/  Politieke ervaring als directeur communicatie CD&V
2/  Als lid van directiestaf betrokken bij nationale en lokale politiek
3/  Toegang tot de beslissingsniveau’s in “Brussel” om de 
 belangen van Oud-Heverlee te behartigen.
4/  Jarenlange ervaring als ondernemer, weet van aanpakken 
5/  25 jaar in leidinggevende functies , kan mensen inspireren 
6/  20 jaar communicatie-adviseur, weet hoe te communiceren
7/  Wil creatieve en culturele initiatieven nemen in de gemeente
8/  Twee opgroeiende pubers die me alert houden
9/  Nieuwe inwoner met een frisse kijk op de gemeente 
10/  Bevriend met iemand die OH wél goed kent: Roland Vanderstukken 
11/ Gelooft in de vele opportuniteiten in de gemeente
12/ Ervaring en opleidingen in burgerparticipatie
13/ Kan relativeren en vindt humor belangrijk  

Nummer 13
l	Woont in Haasrode
l	Directeur Communicatie CD&V nationaal
l	Bestuurder bij de Cliniclowns vzw
l	Bestuurder bij de Academie voor 
 Levenskunst vzw
l	Mama van Anton en Simon

Pieter Peperstraete (23)
Wat vind jij dat er moet veranderen of dat er beter kan?
Voor mij is betaalbaar wonen een prioriteit. Kinderen zijn de 
toekomst, daarom vind ik verder investeren in goede kinderop-
vang en onderwijs met de nodige buitenschoolse opvang in alle 
deelgemeenten belangrijk.

Als gewezen lid van Chiro Oud-Heverlee en actief lid van jeugd-
huis JOOW, ondervind ik het belang van het verenigingsleven in 
onze gemeente en het behoud ervan.

Ik pleit voor een eigentijds verkeersplan op alle niveaus. Overal 
veilige voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen zijn een must. 
De hernieuwing van de dorpskernen moet voorrang krijgen.

Nummer 14
l	Woont in Oud-Heverlee
l	Student Bedrijfsmanagement Marketing
l	Actief in het jeugdhuis en gewezen 
 chiroleider

Erwin Ruymaekers (45)
Je woont nu 1 jaar in Sint-Joris-Weert, waarom heb je
je kandidaat gesteld?
Je kan aan de kant staan en een mening hebben over hoe het 
allemaal beter kan. Of je kan jezelf betrekken bij de toekomst 
van de gemeenschap waar je woont. Als ex-scout heb ik altijd 
de leuze ‘Weest Paraat’ ter harte genomen.

Op welk plekje in de gemeente kom je tot rust?
Oud-Heverlee heeft het unieke geluk om Heverleebos en het 
Meerdaalwoud op zijn grondgebied te hebben. Maar het meest 
geniet ik van een plekje in de Doode Bemde, aan de oevers van 
de Dijle.Nummer 15

l	Woont in Sint-Joris-Weert 
l	Gehuwd met Alina Mandita en 
 is papa van 3 kinderen
l	Wiskundige, MBA
l	IT Manager bij Belfius Bank

Chris Crombé  (61)
Wat is je achtergrond, waar ben je mee bezig?
Ik ben geboren in het Pajottenland en na mijn studies aan de 
KUL zoals zo velen blijven ‘plakken’ in het Leuvense met het 
gevolg dat ik al 25 jaar in Haasrode woon. Op professioneel vlak 
ben ik vooral bezig geweest met de combinatie gezin en arbeid, 
kinderopvang en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
Ik heb deze thematiek behandeld vanuit verschillende invals-
hoeken: de vakbond, de overheid – werkzaam op de kabinetten 
Smet en Milquet- en de zelfstandigen. Ik schilder als hobby en 
stel ten toon.
Wat zou je graag voor Oud-Heverlee doen?
Op het einde van mijn carrière wil ik voorgaande thema’s ver-
talen naar het gemeentebeleid. En schuif daarom de volgende 
aandachtspunten naar voor. Voor de veiligheid van onze kin-
deren en alle bewoners, aangepaste fiets- en wandelpaden. 
Voor wie het niet meer zo vlot gaat moeten in onze gemeente 
de diensten aan ouderen verder uitgebouwd worden, concreet 
betekent dit: de uitbouw van serviceflats en bejaardenhulp aan 
huis. Om dit te kunnen realiseren reken ik op uw stem. 

Nummer 16
l	Woont in Haasrode
l	Lic. politieke en sociale wetenschappen
l	Schildert en stelt ten toon
l	Betrokken bij Museum M 

David Huygens (40)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen? 
Ik ben net 40 geworden, woon reeds jaren in Oud-Heverlee, 
ben gelukkig getrouwd, heb twee fantastische kinderen en vele 
leuke kennissen/vrienden en wil nu gewoon wat terugdoen voor 
onze dorpsgemeenschap. Ik hoor regelmatig bekommernis-
sen omtrent verkeersveiligheid, betaalbaar wonen, … en wens 
daarom haalbare oplossingen te zoeken en deze ook te bieden 
aan iedereen in Oud-Heverlee!  Daarom word ik graag een aan-
spreekpunt in onze buurt Genenhoek (gelegen tussen de E40 
en het dorpscentrum van Oud-Heverlee) en in onze gemeente, 
een schakel tussen alle inwoners van Oud-Heverlee en ons be-
stuurscollege. {Iedereen inbegrepen!}Nummer 17

l	Woont in Oud-Heverlee 
l	Gehuwd met Ingrid en is papa van 
 Liv en Adriaan
l	Senior Account Manager bij 
 TE Connectivity (Raychem)

René Feyfer (76)
Wat is je persoonlijke drijfveer om je kandidaat te stellen?
Als architect-stedenbouwkundige wil ik mij inzetten voor de 
leefkwaliteit van de senioren. Speciaal voor de woon- en zorg-
campus “De Kouter”. Ook het duurzaam karakter van Oud-He-
verlee en een goed ruimtelijk en groenbeleid liggen mij na aan 
het hart.

Hoe ziet je politieke loopbaan er tot vandaag eruit?
Vanaf 1977 OCMW-raadslid. Van 1983 tot 2006 onafgebroken 
gemeenteraadslid waarvan 12 jaar fractieleider.

Nummer 18
l	Woont in Haasrode
l	Gehuwd met Francine en papa van 2   
 dochters
l	Lid van de GECORO en seniorenraad
 Architect-stedenbouwkundige op rust
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Greta Dereymaeker (64)
Wat zijn jouw passies en wat kan je voor Oud-Heverlee 
betekenen?
Ik heb een lange carrière als arts achter de rug en nu werk ik nog 
tijdelijk. Dat geeft me de kans om ook aan ontwikkelingswerk te 
doen voor de armsten in Afrika. Daarvoor doe ik zo’n drie à vier 
buitenlandse missies per jaar. Als professor ben ik nog wel met de 
KU Leuven verbonden. Die combinatie van buitenlandse reizen en 
expertise van dichtbij maakt dat je steeds nieuwe inzichten krijgt 
die ik ook graag doorgeef aan anderen.

Waarop wil je je toeleggen?
Voor Oud-Heverlee zou ik me graag toeleggen op ontwikkelingssa-
menwerking, ouderenzorg en wetenschapsbeleid. De uitdagingen, 
ook voor een kleinere gemeente, worden steeds groter en we hoe-
ven uiteraard de derde wereld niet te vergeten, ook op gemeenteni-
veau.

Nummer 19
l	Woont in Oud-Heverlee
l	Geneesheer-specialist
l	Gehuwd met Guido De Wachter, moeder  
 van 3, 6 kleinkinderen
l	Actief bij Artsen Zonder Vakantie

Jos De Wachter (32)
Als voorzitter heb je wellicht drie jaar je handen vol gehad? 
Ik heb aan mijn voorganger te danken dat we een goed draaien-
de groep hebben. Met de mix van ervaringen en nieuwe mensen 
kunnen we het werk verdelen. De democratische aanpak die 
CD&V heeft om dossiers intern te bespreken, maakt van CD&V 
een sterke bestuursploeg. Veel overleg kost tijd, maar het is de 
moeite waard. 

Wat was de laatste zes jaar kenmerkend voor CD&V in Oud-
Heverlee?
CD&V heeft enkele wissels op de toekomst genomen. Toen 
Marianne Thyssen nationaal voorzitter werd, heeft zij jonge 
mensen kansen gegeven. Die ploeg is nu volwassen en wil nog 
vooruit. Op bestuursvlak is CD&V de partij die het akkoord rond 
De Kouter bereikt heeft, wat voor onze gemeente een zeer be-
langrijk centrum zal worden. Het was voor mijzelf ook een van 
de meest interessante uitdagingen om het akkoord te onder-
handelen.

Nummer 20
l	Woont in Oud-Heverlee
l	OCMW raadslid en voorzitter CD&V
l	Bedrijfsjurist en ingenieur
l	Begeleider bij Chiro Oud-Heverlee
	

Myriam Deprez (53)
Wat leeft er volgens jou bij de inwoners?
Verantwoord aanwenden van het belastinggeld (‘goed bestuur’), 
deskundigheid van het administratief personeel, vragen naar 
verkeersinfrastructuur: wegbedekking (niet meer oplappen), 
snelheidsbeperkingen en controles, fietspaden, voetpaden 
vooral langs de doorgangwegen en invalswegen, dorpskernver-
fraaiing, betaalbaar wonen, bejaardenzorg.

Wat vind jij dat er moet veranderen of dat er beter kan?
De aanzet is gegeven: de plannen van een woonzorgcentrum 
voor senioren liggen op tafel en de wegeninfrastructuur is hier 
en daar aangepakt. De volgende bewindsploeg moet die uit-
dagingen concretiseren: het realiseren van het Kouterproject 
en langs de doorgangs- en invalswegen zijn een nieuwe weg-
bedekking, fietspaden, voetpaden, snelheidsbelemmerende 
maatregelen een prioriteit. 

Ook de verdere verfraaiing van de dorpskernen mag 
een nobel doel zijn.

Nummer 21
l	Woont in Oud-Heverlee
l	Gemeenteraadslid, beheerder Dijledal
l	Gehuwd met Lieven Peperstraete,   
 moeder van 4, 1 kleinkind
l	Leerkracht geschiedenis en esthetica

TOEKOMSTVISIE
Ons programma 
voor Oud-Heverlee

Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen telt. Waarin u telt. Wij kiezen voor 
een samenleving waarbij mensen zich verenigen en elkaar versterken. In familiever-
band, op school, bij vrienden, in een vereniging. Bij ons is {iedereen inbegrepen} Geen 
holle slogan. Maar een slogan die duidelijk wil maken dat iedereen kansen heeft en 
krijgt. Maar ook verantwoordelijkheden draagt. Een slogan die  duidelijk maakt dat u 
en ik elk vanuit onze talenten samen van Oud-Heverlee  het beste kunnen maken.

CD&V Oud-Heverlee staat er. Met 21 sterke kandidaten. Met een ploeg die verant-
woordelijkheid wil en kan nemen. Waarbij we aan politiek willen doen op een positieve 
manier. Niet ‘tegen’, maar ‘voor’. Met een ploeg die samen met u de uitdagingen in een 
gemeente als Oud-Heverlee  wil aanpakken. Vanuit de insteek: {iedereen inbegrepen}. 
Niemand valt uit de boot. Goed voor de sterken. Sterk voor zwakkeren. We zijn een partij 
die wil verzorgen,versterken, verbinden en vooruitzien.
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1/ Zorg voor iedereen.

2/ Propere, veilige en groene leefomgeving.

3/Betaalbaar wonen

4/ Inzetten op echte integratie.

5/ Doordachte mobiliteit.

6/ Ruimte voor ondernemen en initiatief nemen.

7 /Toekomstgerichte en duurzame gemeente.

7 BOUWSTENEN 

VOOR 
OUD-HEVERLEE:

DE KOUTER
U kan gerust stellen dat op het vlak van ouderen-
zorg Oud-Heverlee tot voor kort een tekort ervoer. 
Reeds in 2002 kocht het OCMW de grond ‘de Kou-
ter’ aan in Blanden met de bedoeling EEN ZORG-
CAMPUS te ontwikkelen. Dankzij de inzet van onze 
vertegenwoordigers in het OCMW zijn er resulta-
ten geboekt. Na een openbare aanbestedingspro-
cedure werd een private partner geselecteerd, die 
samen met het OCMW en de gemeente, de bouw-
plannen zal ontwikkelen zodat binnen vier jaar het 
zorgcentrum een realiteit wordt. 
De toekomstige woonzorgzone is voor ons een top-
prioriteit en zal bestaan uit EEN WOONZORGCEN-
TRUM, EEN KORTVERBLIJF, TALRIJKE ASSIS-
TENTIEWONINGEN, EEN DAGVERZORGING EN 
EEN DIENSTENCENTRUM. Maar aangezien ‘De 
Kouter’ een open huis wordt, dat moet bijdra-
gen tot het behoud van de levenskwaliteit van 
de beoogde doelgroep, wil CD&V Oud-Heverlee 
die inwoners bevragen bij het opstellen van 
deze plannen. 
De Kouter mag zeker geen “opberghuis” wor-
den voor ouderen. Dan schiet het zijn doel vol-
ledig voorbij. Het moet een ‘OPEN HUIS EN 
THUIS’ worden voor oud en minder oud. Voor 
mensen die hulp nodig hebben en voor men-
sen die hulp willen bieden. Een plek ook waar 
andere functies van een bruisend dorp aan bod 
kunnen komen.
Dat we het voorbije jaar de financiële budget-
tering voor de op te richten zorgcampus rond 
hebben gekregen, zonder extra’s vanuit  de ge-
meente, is een echte krachttoer. Rest ons nu nog 
de mooie gebouwen, als veruitwendiging van al 
deze opgesomde intenties en betrachtingen, in de 
komende legislatuur te realiseren. 

THUISZORG EN VEREENZAMING
We zetten uiteraard niet alleen in op een zorgcen-
trum. We mogen ook alle vormen van GESTRUCTU-
REERDE THUISZORG niet vergeten. De gemeente 
zal blijvend belang hechten en alle initiatieven on-
dersteunen die het zo lang mogelijk thuis verzorgen 
van ouderen mogelijk maken. Mantelzorgers, vrij-
willigers en lokale verenigingen zoals Ziekenzorg, 
verdienen alle hulp van het OCMW en de gemeente.
Deze hulp zou in de gemeente best niet op één 
plaats geconcentreerd mogen worden. Een ander 
probleem is de bereikbaarheid van een dergelijk 
centrum. Daarom moeten de verbindingen tussen 
de deelgemeenten via openbaar vervoer  dringend 
aangepakt worden, zodat de woonzorgzone even 
makkelijk bereikbaar is voor alle inwoners van om
het even welke deelgemeente. Voor de ouderen die 

minder mobiel zijn en meer 
ondersteuning nodig hebben om zich 
te verplaatsen gaan we samenwerken 

Een zorgzame wereld begint klein. 
Op de Kouter bijvoorbeeld.

met een mindermobielenecentrale zij zorgen voor 
aangepast vervoer. 
We willen inzetten op een ruimer aanbod aan 
kansen tot diverse ontmoetingen. Op activitei-
ten die de integratie van verschillende genera-
ties bevorderen.
We pleiten voor specifieke ontmoetingsplaatsen 
voor senioren in iedere (deel-)gemeente. En we 
ijveren voor een SENIORENLOKET, waar onze ou-
deren maximale hulp en informatie kunnen ver-
krijgen. Het spreekt vanzelf dat we dit ambitieus 
programma willen realiseren in een goede sa-
menwerking met de senioren, de seniorenvereni-
gingen en de seniorenraad.

JONGE GEZINNEN
“Jonge gezinnen hebben het doorgaans druk. Ze-
ker wanneer elk van de ouders beroepsactief is of 
wanneer het een éénoudergezin betreft, kunnen 
zij kwaliteitsvolle ondersteuning goed gebruiken.” 
Dit was de aanvangszin van ons vorig plan. 
Vandaag geldt dit nog meer. De druk is er niet 
kleiner op geworden. Er kwamen meer nieuwe sa-
mengestelde gezinnen bij. 
Onze KINDEROPVANG werd ondertussen sterk uit-
gebouwd en zal in de toekomst verder uitgebreid 
worden. Daarnaast willen we, in dit domein, blij-
vend privé-initiatieven steunen. 
Voor de BUITENSCHOOLSE OPVANG in Oud-He-
verlee werd een pand naast de school aangekocht. 
Ondertussen is de bouwvergunning voor de af-
braak en voor de nieuwbouw verkregen. De weg 
naar de realisering ligt open. Voor Haasrode en 
Blanden gaan we indien nodig, de problemen in dit 
kader verder onderzoeken.
In het ‘HUIS VAN HET KIND’ zal pre- en perinatale 
zorg aangeboden worden, zowel voor gezinnen met 
jonge kinderen als voor wie voor het eerst zwanger is. 
Zorg voor jonge gezinnen is ook de zorg van de ou-
ders wegnemen rond veiligheid. Een veilig fietspad 
of een goed voetpad om o.a. naar school te bege-
ven, is dan ook onontbeerlijk. CD&V zet dit dan ook 
bij de topprioriteiten rond mobiliteit. 
Een speelpleintje in de buurt maakt het compleet. 
Deze pleintjes wensen we dan ook op diverse 
plaatsen in onze gemeente te realiseren o.a. op de 
Kouter in Blanden, op de wijk in Oud-Heverlee, in 
de nieuwe wijk Groot Nerveld…

ONDERWIJS
We willen het basisschoolaanbod bewaren en waar 
nodig hierin bijkomend investeren. Dat kan gaan 
om de gebouwen zelf, maar evengoed over het 
meubilair of lesmateriaal zoals digiborden. Ook de 
schoolomgeving van zowel de gemeentescholen als 
de vrije scholen verdienen onze permanente aan-
dacht. Het toezicht door opzichters en wijkagenten, 
in de omgeving van onze scholen, blijft een must.
Kwaliteitsvol (kunst)onderwijs zullen we alleen 
maar kunnen behouden als we de nodige kansen 
geven voor bijscholing van leerkrachten, enthousi-
aste  leerkrachten aanwerven en aangepaste loka-
len ter beschikking blijven stellen.

CD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun 
dorp. Dat mensen elkaar ontmoeten in hun 

dorpscentrum of in de wijk. Straat- en buurt-
feesten brengen de mensen op een positieve 
manier samen. Door het stimuleren van het 

buurtleven geraken mensen minder geïsoleerd. 
Meer nog dan andere mensen, hebben de ou-

dere inwoners in onze gemeente behoefte aan 
contact met andere mensen uit de buurt.

DORPSKERNEN VERSTERKEN
CD&V wil bijzondere aandacht geven aan 
GROENE DORPSKERNEN met bloemperken, 
zitbanken, speelruimtes en rustige plekjes. Met 
respect voor het eigen landelijke karakter van 
ons dorp willen we de kernen gezelliger maken, 
nog meer uitnodigend tot ontmoeting.
Stedenbouwkundige wildgroei en apparte-
mentisering hoort in Oud-Heverlee niet thuis. 
Met meer groen en speelruimtes, als ontmoe-
tingsplaatsen, willen we het dorpsleven verder 
stimuleren. 
In Haasrode is de eerste fase van een nieuwe 
dorpskern gerealiseerd. In Blanden wordt mo-
menteel het ontmoetingscentrum volledig gereno-
veerd en zal de nieuwe woonzorgzone ‘De Kouter’  
ongetwijfeld een kloppend hart in de gemeente 
worden.
In Oud-Heverlee is er veel energie gestopt in het 
overleg met de betrokkenen over de parochie-
zaal en de pastorie. De renovatie van de pastorie 
is gepland voor de komende jaren. De bereidheid 
van CD&V om samen tot oplossingen te komen is 
groot, maar de te overwinnen problemen zijn nog 
groter. Wij hopen op een snelle doorbraak want 
“NIETS DOEN IS GEEN OPTIE”. 
Ook Sint-Joris-Weert verdient een verdere ver-
fraaiing, zowel van de stationsomgeving, als van 
de Beekstraat.

We hadden eender welk thema kunnen 
kiezen om mee te starten, maar het moet 
gezegd dat ZORG steeds belangrijker zal 

worden, ook op gemeentelijk vlak. Zes 
jaar geleden startte ons Plan met de zorg 

voor jonge gezinnen. In de actuele con-
text is het vanzelfsprekend en belangrijk 

om nu met de senioren te beginnen.

CONCREET:
•	 Planning	(2013-2014)	en	bouw	(2015-2016)
	 	van	een	woonzorgcampus	met	rusthuis
•	 Actieve	uitbouw	van	een	gemeentebreed	
	 zorgaanbod
•	 Speciale	zorg	voor	de	80+ers
•	 Senioren	betrekken	bij	andere	activiteiten	
	 en	functies	in	de	gemeente

Een groene wereld begint klein. 
In Oud-Heverlee bijvoorbeeld.

1.

2.
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HOE RUIMTE AANSNIJDEN
De grote woonbehoefte zullen we moeten opvan-
gen op een steeds schaarser wordende woon-
ruimte. Daarnaast is het van belang een beleid te 
voeren om de steeds grotere onbetaalbaarheid 
van gronden en woningen tegen te gaan.
De gronden, in eigendom van de gemeente en het 
OCMW, komen hiervoor prioritair in aanmerking. 
Daarnaast kan ook gedacht worden aan gronden 
van andere overheden zoals de kerkfabrieken.
Ook de privésector zal opgeroepen worden via het 
Grond en Pandendecreet om zijn verantwoorde-
lijkheid op te nemen.
De CONCRETE MAATREGELEN voor het halen 
van het BSO, de wettelijke sociale last en het 
actieplan van de gemeente staan in de recent 
goedgekeurde visienota. De gemeente mag die 
visie ook transparant publiceren op haar webstek.

MODERNE CONCEPTEN 
VOOR OUD-HEVERLEE
Aangepaste woonvormen dienen meer ingang te 
vinden. We stimuleren het idee van ‘OOIEVAARS-
WONINGEN’, d.i. te grote woningen voor jonge 
gezinnen die tijdelijk gedeeltelijk verhuurd wor-
den in afwachting van gezinsuitbreiding. Daar-
naast willen we ‘ZORGWONINGEN’ OF ‘KANGOE-
ROEWONINGEN’ promoten. Zo kunnen gezinnen 
hun ouders of een zorgbehoevende zonder grote 
administratieve rompslomp in hun woning laten 
wonen. Ook de verhuur van LEEGSTAANDE 
KAMERS moet eenvoudiger kunnen.
Een betere bekendheid van het 
‘WOONINFOPUNT’ bij de plaatselijke bevolking 
is ook essentieel. Allerlei nuttige informatie 

gaande van technische, juridische en financiële 
informatie i.v.m. bouwen, verwerven of aanpassen 
van een woning worden op een gemakkelijke en 
kosteloze wijze naar de betrokkene overgebracht.

KLEINSCHALIG WONEN
In de gemeente zijn er 131 gezinnen die perma-
nent wonen op campings en in weekendverblijven. 
Hiervoor wordt een tweeledige oplossing gezocht.
Enerzijds wordt de permanente bewoning in een 
camping opgelost binnen de grenzen van haar 
campingdomein voor zover dit ruimtelijk ver-
antwoord is. Anderzijds kan deze permanente 
bewoning opgelost worden door huisvesting te 
voorzien in nieuwe projecten buiten de bestaande 
camping.
Daarnaast streeft men naar het behoud van een 
toeristisch uitgebaat campinggedeelte.

Integratie is een begrip 
dat vaak verengt wordt 

geïnterpreteerd, maar in feite een 
vlag is die vele ladingen dekt. 

Integratie kadert in het oprecht 
streven van CD&V naar een warme, 

rechtvaardige en solidaire samenleving,
 waarin iedereen inbegrepen is, 

waarin op een duurzame, 
harmonieuze en krachtgerichte

 manier mensen worden 
gestimuleerd om samen te 

leven in een gemeente waarin 
ieder zich 

thuis kan voelen.

DORPEN VERBINDEN
CD&V wil verder werken aan de opwaardering van 
de speelpleintjes in elke deelgemeente, in over-
leg met de buurtbewoners. Met subsidies van de 
Provincie Vlaams-Brabant werden de voorbije le-
gislatuur overlegmomenten georganiseerd met de 
bewoners van de ‘bomenwijk’ in Oud-Heverlee. 
VERBINDEN IS SAMENKOMEN 
MOGELIJK MAKEN. 
Onze gemeente telt veel private initiatieven o.a. 
van concerten over festivals tot buurtbarbecues 
en zomerfeesten. Deze initiatieven verdienen alle 
medewerking. Vandaar een pleidooi voor het be-
houd van de gemeentelijke financiële tussenkomst 
in de huur van tenten en springkastelen.
Ook het openstellen van de buurt- en voetwegen, 
waar dat haalbaar is, is een blijvend aandachts-
punt.

PROPERE BUURT
CD&V streeft ook een propere gemeente na: pro-
pere straten en pleinen geven de inwoners een 
veiliger en aangenamer gevoel. Onderhoud van de 
grasbermen, proper houden van de fietsenstal-
lingen, snoeien van overhangende takken, leeg-
maken van de vuilnisbakken, dichten van putten, 
zwerfvuilacties in samenwerking met de jeugdbe-
wegingen en de scholen, … .Met kleine ingrepen 
kunnen we de omgeving proper houden. De be-
staande acties van de scholen en het subsidiere-
glement voor jeugdverenigingen die zich inzetten 
tegen zwerfvuil blijven bestaan. Andere acties door 
vrijwilligers worden uiteraard ook aangemoedigd. 
Sluikstorten wordt gesanctioneerd.
Een GEMAKKELIJK MELDPUNT bij de gemeente 
via onder meer de website zou kleine ongemakken 
sneller moeten oplossen.

EEN VEILIGE OMGEVING
CD&V wil de veiligheid van de inwoners optimaal 
garanderen. De strijd tegen woninginbraken blijft 
prioritair. PREVENTIE is daarbij uitermate be-
langrijk. De gemeente moet inwoners informeren 
over beveiliging van de woning en over preventieve 
maatregelen. Het AFWEZIGHEIDSTOEZICHT tij-
dens de vakanties blijft behouden.
Daarnaast wordt een nauwe band tussen de politie 
en de inwoner wenselijk geacht. Een kwaliteitsvol-
le dienstverlening moet worden nagestreefd. 
De politie moet permanent bereikbaar zijn voor de 
inwoners.

De prijs voor het 
aankopen van 
een bouw-
grond , 
woning of 
apparte-
ment is het 
laatste de-
cennia fors 
duurder 
geworden, 
al voorspelt 
men een af-
koeling van de 
markt. Daarnaast 
zien we bij de huur-
markt een soortgelijke 
evolutie met schaarste. Dit 
alles maakt het voor onze inwoners steeds 
moeilijker in hun huisvesting te voorzien.

WONEN EEN BASISRECHT
Wonen is een basisrecht waar de CD&V Oud-
Heverlee ten volle haar verantwoordelijkheid zal 
opnemen. 
Eén van de gevolgen van het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid is dat elke gemeente tegen 2020 
een bepaald sociaal woonaanbod moet reali-
seren. Dit te realiseren woonaanbod wordt het 
Bindend Sociaal Objectief (BSO) genoemd.
De gemeente krijgt de rol van regisseur van het 
lokaal woonbeleid. Vandaar dat het belangrijk 
is dat de gemeente een visie (Woonbeleidsplan) 
heeft rond het sociaal woonbeleid en dat de 
instrumenten die ons ter beschikking worden 
gesteld op de meest efficiënte manier worden 
ingezet.
Het Bindend Sociaal Objectief voor Oud-Heverlee 
bedraagt 97 huurwoningen te realiseren tegen 
2025 waarvan 68 tegen 2020. De gemeente heeft 
plannen voor 24 woningen die ze op korte termijn 
kan realiseren. Zo werd dit jaar de overdracht 
goedgekeurd voor grond aan een sociale bouw-
maatschappij in Sint-Joris-Weert voor 8 wonin-
gen. 
Daarnaast moet de gemeente 33 koopwoningen 
en 2 sociale kavels realiseren.
Een belangrijke stap voor het halen van deze 
aantalen bestaat o.a. in een ‘lokaal woonoverleg’ 
dat op regelmatige basis tussen de gemeente, 
het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen, de sociale verhuurkantoren en indien nodig 
andere externen wordt gehouden.
Dit overleg is belangrijk om de totstandkoming of 
voltooiing van lopende en toekomstige projecten 
op te volgen en te bevorderen.

Een geborgen wereld begint klein. 
Met een eigen stek bijvoorbeeld.

3.

CONCREET ZULLEN OP KORTE EN MIDDEL-
LANGE TERMIJN VOLGENDE PROJECTEN 
GEREALISEERD WORDEN:
•	 acht	sociale	huurwoningen	in	de	Overweg-	
	 straat	te	Sint-Joris-Weert	.	Dit	project	rust		
	 momenteel	in	handen	van	de	huisvestings	
	 maatschappij	SWAL	(	Sociaal	Wonen	Arron	
	 dissement	Leuven).	Wanneer	alles	naar	
	 wens	verloopt	zal	dit	project	voltooid	zijn	in		
	 2014.
•	 De	ontwikkeling	van	een	RUP	(Ruimtelijk			
	 Uitvoeringsplan)	voor	Winkelveld	Oud-	 	
	 Heverlee	waar	het	OCMW	bouwgrond	bezit,		
	 zodat	via	erfpacht	een	15-tal	woningen		 	
	 kunnen	gerealiseerd	worden.
•	 Binnengebied	Haasrode,	met	zijn	
	 woonuitbreidingsgebied,	waar	een	privé-		
	 makelaar	dit	wenst	te	ontwikkelen	met		 	
	 losstaande-	en	groepswoningen	waarvan		
	 20%	hiervan	sociale	woningen	moeten	zijn.

Een verbonden wereld begint klein. 
Op de gemeentewebsite bijvoorbeeld.

4.
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ZICH THUIS VOELEN IN EEN 
VRIJWILLIGERSVRIENDELIJKE 
GEMEENTE

CD&V Oud-Heverlee wil dat al wie in Oud-Hever-
lee woont of er komt wonen er zich thuis voelt. 
Daarom zet CD&V in op het ondersteunen van de 
lokale verenigingen en op de versterking van het 
sociale weefsel. 

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenle-
ving. Zij werpen een dam op tegen onverschil-
ligheid en angst en houden onze samenleving 
nog leefbaar en betaalbaar. Een van de grote 
uitdagingen van de toekomst is de vereenzaming 
tegen te gaan. Organisaties als Ziekenzorg, OKRA, 
NEOS, KVLV, KAV, KWB, Davidsfonds, Gezins-
bond, Landelijke Gilde en de vele andere sociaal-
culturele actoren en parochiale verenigingen zijn 
van onschatbare waarde om mensen blijvend een 
netwerk en activiteiten aan te bieden. 

Ontmoeten, verbinden, … leidt tot verbondenheid. 
Je weet dat je er niet alleen voor staat. Ver-
sterking van mensen, versterking van zorgende 
netwerken, het is van essentieel belang. 
Organiseert men een straat- , buurt- of dorps-
feest, dan kan men rekenen op de steun van de 
gemeente en de gemeentelijke diensten. Voor 
lokale verenigingen willen we TRANSPARANTE 
EN DEMOCRATISCHE HUURPRIJZEN voor de ge-
meentelijke zalen en de mogelijkheid om in eigen 
dorp te kunnen samenkomen. 

De CD&V plant om de lokalen van de jongerenver-
enigingen, met steun van de gemeente, een groot 
onderhoud te geven en bijvoorbeeld de pastorie 
in Blanden voor verenigingen in Blanden aan te 
passen.

Het ruim aanbod culturele activiteiten willen we 
verder ondersteunen (via financiële en logistieke 
steun) en uitbreiden: bijv. een CULTUURFESTI-
VAL aan het Zoet Water of een AKOESTISCHE 
ZAAL waar concerten kunnen doorgaan. Ook 
voor kwetsbare groepen, zoals jongeren met 
een handicap willen we aangepaste activiteiten 
organiseren, in samenwerking met bestaande 
organisaties. 

We pleiten voor de actieve integratie van nieuwe 
bewoners en willen hen daarbij helpen. CD&V 
denkt eraan om een VERENIGINGSCHEQUE te 
geven aan de nieuwe bewoners om zich aan te 
sluiten en aansluiting te vinden bij een lokale 
vereniging.

We willen werk maken van leefbare kernen, 
van speeltuintjes in wijken, van een aangename 
dorpsomgeving, van bloemen, van zitbanken en 
rustplekken, van plaatsen waar mensen kunnen 
verpozen, en plekken die uitnodigen tot ontmoe-
ting, tot verwondering, tot stilte en zingeving. 

CD&V wil nog meer investeren in dorpskernver-
nieuwing, maar wil ook het groen in de gemeente 
valoriseren. 

Ook voor de jongeren willen we hangplekjes in 
het dorp voorzien, net zoals we pleiten voor AF-
SPRAAKPLEKKEN langs de assen van waar uit 
onze schoolgaande jeugd makkelijk samen naar 
school kan fietsen.

INFORMATIE EN INSPRAAK: 
GAAN VOOR DE BETERE/BESTE 
OPLOSSING!
CD&V zet, ook met haar interne dynamiek, in op 
de integratie van ideeën. CD&V is een volkspartij 
die naar consensus streeft. Draagvlak bij belang-
rijke beslissingen is een must. Daarom willen we 
de bevolking niet alleen informeren, maar ook 
inspraak geven. Daarom steken we ook de hand 
uit naar al wie wil meepraten. Meer werk maken 
van een debatcultuur is een noodzakelijkheid. 
CD&V wil HET PUBLIEKE DEBAT nog meer zijn 
kans geven, onder andere door tijdig hoorzittin-
gen te organiseren. 
We willen de WEBSTEK van de gemeente ver-
nieuwen, sociale media integreren, het systeem 
van elektronische aanvragen voor zalen en uit-
leendienst optimaliseren. Op de invalswegen en 
dorpscentra willen we INFOZUILEN plaatsen.

INTEGRATIE IS OPTIMALISATIE.
We willen als CD&V ook werken aan een grotere 
performantie van onze dienstverlening in 
samenwerking met de personeelsleden van onze 
gemeente. Onze gemeente moet jaarlijks zijn 
doelen aankondigen en deze evalueren. Zo stellen 
we de finale integratie van het VKT in de gemeen-
telijke diensten voor en om de openingsuren van 
het gemeentehuis uit te breiden.

Met een doordacht mobiliteitsplan wil CD&V inzet-
ten op een goed openbaar vervoer, veilige fiets- en 
voetpaden, vlot doorstromend verkeer en een dui-
delijk parkeerbeleid. 

DE GEMEENTE NEEMT 
HET VOORTOUW
Verkeersveiligheid is een zeer grote bekommernis 
van CD&V. De gemeente moet vaak samenwerken 
met andere actoren zoals Aquafin, Riobra (riole-
ring) of andere nutsmaatschappijen. Ook de hoge-
re overheid heeft het voor het zeggen in een deel 
van ons wegennetwerk en bepaalt de subsidies 
rond fietspaden. Toch hoeft de gemeente niet altijd 
te wachten om in te grijpen. Kleine euvels moeten 
onmiddellijk aangepakt worden. 
In de komende legislatuur moeten de missing 
links verder afgewerkt worden. 

CD&V heeft volgende prioriteiten:
•	 Veilige	schoolomgevingen	met	verkeers-
 lichten, aangepaste signalisatie en aanduiding  
 van de zone-30, instellen van eenrichtings-
 verkeer, veilige oversteekplaatsen voor de   
 schoolgangers en ‘kiss and ride’ zones. 
•	 Veilige	dorpskernen	met	brede	voetpaden,		 	
 zebrapaden, snelheidsbeperkende 
 maatregelen, ontmoedigen van sluipverkeer   
 door het centrum.
•	 Aanleg	van	volledige	fietspaden	op	de	grote		 	
 noord-zuid en oost-west verbindingen in onze  
 gemeenten, soms door kleine verbindingen of  
 quick-wins te realiseren.

OPENBAAR VERVOER KAN 
NIET ACHTERBLIJVEN

Het aanbod openbaar vervoer in Oud-
Heverlee dient vergroot. Je hebt de 
assen van en naar Leuven, maar ook 
met het openbaar vervoer naar een 
andere deelgemeente reizen zou 
makkelijker moeten. Zo willen we Lijn 
5 laten doorrijden tot aan het Zoet 
Water en dit aan een hogere frequen-
tie. Ook in het weekend willen we de 
link leggen tussen de diverse ver-
keerslijnen (5 en 6). Daarnaast willen 
we ook Lijn 2(Boskant Heverlee) la-
ten doortrekken tot het centrum van 
Oud-Heverlee. Zo zou lijn 337 op de 
Waversebaan kunnen blijven.

EEN DOORDACHT 
PARKEERBELEID
In gans de gemeente willen we het par-
keerbeleid onder de loep nemen, met 
een bijzondere aandacht voor de mobi-
liteit aan het Zoet Water. Aan bushaltes 
willen we ook voldoende grote en goed 
onderhouden bushokjes en fietspar-
keerplaatsen voorzien. De moderne 
mens is immers een mobiel wezen dat 
in trajecten denkt, soms sterke dan 
weer zwakke weggebruiker is, die flexi-
bel met verkeer omgaat. Voor de min-
der mobiele mensen willen we ook goed 
duidelijke parkeerplaatsen realiseren.

TOEZICHT DOOR POLITIE
Het heeft geen zin overal verkeersborden en flit-
spalen te plaatsen. Je kan preventief werken, 
maar de geesten van de mensen dienen gesen-
sibiliseerd. En daarvoor is ook effectieve controle 
nodig. We pleiten dan ook voor iets meer politie-
controles, zeker op plaatsen waar voorzichtig rij-
den aan de orde is.

CD&V Oud-Heverlee wil iedereen die initiatief 
neemt actief ondersteunen.  Ondernemers die een 
gemeente economisch vooruit helpen en instaan 
voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Inves-
teren in leefbare centra waar ook buurtwinkels tot 
hun recht komen is een noodzaak. Toerisme is een 
troef die we bewust promoten. Land- en tuinbouw-
ers staan in voor lekker en gezond eten, de open 
ruimtes en werkgelegenheid.

Een veilige wereld begint klein. 
Met voetpaden bijvoorbeeld.

5.

CONCRETE ACTIES:
•	 Oud-Heverlee:	een	voetpad	langs	de	
	 Bogaardenstraat	aan	de	parochiezaal;		 	
	 heraanleg	Waversebaan	ook	buiten	de	kern;		
	 duidelijke	bestrating	zone	30	dorpsstraat.
•	 Blanden:	ijveren	bij	het	Vlaams	Gewest	voor		
	 een	aanleg	van	een	gescheiden	fietspad		 	
	 langs	de	Naamsesteenweg;	aanpak	
	 parkeerproblematiek.
•	 Haasrode:	aanpak	van	de	Dassenstraat	en		
	 de	Blandenstraat;	stoepen	en	oversteken		
	 beveiligen.
•	 Sint-Joris-Weert:	Leuvensestraat	heraan-	
	 	 leggen;	Kauwereelstraat	aanpakken.
•	 Vaalbeek:	M.Noëstraat	verder	afwerken.
•	 Bij	openbare	werken:	inzetten	op	grotere	
	 en	afgebakende	trajecten	en	op	quick-wins.

Een dynamische wereld begint klein. 
Met goede ondersteuning bijvoorbeeld.

6.
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DUURZAAMHEID IS VERBONDENHEID
Oud-Heverlee is geen eiland. We maken deel uit 
van een groter geheel: Vlaams-Brabant, Vlaan-
deren, België, Europa. De wereld is ons dorp. Een 
verbroedering met een stad of gemeente in het 
zuiden zijn we niet ongenegen. Solidariteit met wie 
het minder goed heeft, met de landen in ontwik-
keling, dragen we in ons vaandel. Oud-Heverlee is 
een fairtrade gemeente en hieraan willen we blij-
vend werken. Projecten in het zuiden, geïnitieerd 
door of gesteund door burgers van Oud-Heverlee, 
kunnen op steun rekenen. Voor CD&V kan 0,7 % 
van de begroting hieraan besteed worden.

DUURZAAMHEID EN 
RENTMEESTERSCHAP: 
INTEGER BESTUREN EN 
GEZOND FINANCIEEL BELEID
Meer dan ooit zullen gemeentes zuinig moeten zijn 
met de financiële middelen. Ook in Oud-Heverlee 
dienen we als goede rentmeesters met de grootste 
voorzichtigheid om te springen met de middelen 
van de gemeenschap. Wellicht zullen we de mid-
delenstroom moeten herzien. CD&V pleit voor een 
gezond en transparant fiscaal en financieel beleid.
 
EEN GENERATIE INSPIREREN
 (*cfr. Olympische Spelen Londen 2012)
De Romeinen waren het er al over eens: we moe-
ten streven naar een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Net zoals cultuur en zelfontplooiing 
noodzakelijk is, is  ook sport en beweging een 

must. Het is ons 
lang leven!
Voor iedereen 
willen we kansen 
tot sportieve 
ontplooiing 
in de eigen 
gemeente 
bieden: onze 
jeugd, onze ouderen, 
onze dames en heren moeten in 
Oud-Heverlee aan sport kunnen doen. CD&V 
wil blijven investeren in de bestaande sportin-
frastructuur en het onderhoud ervan. Het bou-
wen van een nieuwe sporthal op maat van onze 
gemeente hoort daarbij. In en rond DE NIEUWE 
SPORTHAL willen we mogelijkheden geven tot 
ontwikkeling van nieuwe sporten en clubs. We 
willen bij dat nieuwe gebouw ook boxen voorzien, 
waar verenigingen materiaal kunnen stockeren.

We zijn terecht fier op OHL. Een voetbalclub in de 
eerste voetbalklasse is een commerciële onderne-
ming, maar dient ook maatschappelijke belangen 
en lokale gedragenheid na te streven. Het is onze 
wens een deel van de site aan de Korbeekdam-
straat in erfpacht te geven, zodat de club zelf ver-
antwoordelijk is voor de infrastructuur. Ook willen 
we steun verlenen aan de OHL dames (WELBENE-
LIGA & eerste klasse), die vanaf dit seizoen allebei 
in Oud-Heverlee spelen. 

LOKALE ECONOMIE
Wat betreft de lokale economie willen we wat goed 
is behouden en versterken. Oud-Heverlee telt tal-
rijke goed ingewortelde handelszaken en onderne-
mingen. Voor de reeds bestaande ondernemingen 
moeten we zorgen voor een rechtszekere oploss-
ing voor zonevreemde bedrijven. Bij overheidsop-
drachten kan er – in de mate van het mogelijke 
- beroep gedaan worden op de ondernemingen 
binnen onze gemeente. Voor de uitvoering van ge-
plande openbare werken moet er zoveel mogelijk 
rekening gehouden worden met de betrokken han-
delaars en hun klanten.  
Daarnaast is het aantrekken van nieuwe en diverse 
initiatieven een aandachtspunt, door bijvoorbeeld 
volgende initiatieven toe te passen: 

•	 Een	AANMOEDIGINGSPREMIE voor nieuwe
  zaken die in de dorpskernen thuishoren, zodat
  er een leefbaar centrum gecreëerd wordt. 
 Ondernemingen die onze kernen sociaal   
 en economisch kunnen versterken, zijn meer   
 dan welkom.
•	 Een	GOEDE DIENSTVERLENING: één ambte
 naar als aanspreekpunt naar kandidaat- 
 ondernemers die ondersteuning kan geven bij
 papierwerk en een oplijsting kan maken van
 beschikbare gronden  en panden.
•	 Het	is	vooral	belangrijk	dat	de	gemeente		 	
 haar deel doet, namelijk dat zij zorgt voor   
 een goede inrichting van mobiliteit, ruimtelijke
 ordening en straatmeubilair rond de mogelijke
 privé sites. Een AMBACHTELIJKE ZONE in de 
 gemeente behoort tot de mogelijkheden. 
 Volgens CD&V kan de stationssite van Sint-
 Joris-Weert een goede oplossing bieden aan
 zonevreemde bedrijven, maar ook bedrijven
 die nu moeilijk te verenigingen zijn met een 
 veilig dorpsleven in een mooie, ontwikkelde 
 kern, moeten we uitwijkmogelijkheden bieden.

RECREATIE EN TOERISME
We hebben in onze gemeente genoeg natuurlijke 
pareltjes voor een sterk recreatief beleid en de ver-
dere uitbouw van onze gemeente als dé trekpleis-
ter van onze streek te versterken.  Op die manier 
kunnen we ook een extra steun in de rug geven van 
onze lokale handelaars en horeca-uitbaters.
Het Zoet Waterpark is niet in het minst een site 
die op verschillende vlakken kan opgewaardeerd 
worden en hét begin- en eindpunt kan zijn voor 
recreanten, sporters en dagtoeristen.  We hebben 
als CD&V Oud-Heverlee hier ook een aantal con-
crete initiatieven voor ogen: 

•	 De	bouw	van	een	SPORTHAL, in een geheel met
 het park, en een cafetaria die ook de speeltuin
  kan bedienen.
•	 De	bestaande SPEELTUIN verder uitbouwen
 met veilige en attractieve speeltuigen.
•	 (Her)aanleg	van	de	parking	met	INFOZUILEN.
•	 Staanplaats	bieden	voor	MOBILHOMES, 
 inclusief chemische toiletten, watertoevoer en  

 een oplaadpunt voor elektriciteit.
•	 Een CARWASH voor mountainbikes
•	 Een	OPLAADPUNT voor elektrische fietsen
•	 Initiatieven	zoals	“Kunst	op	het	Water”	terug		 	
 nieuw leven inblazen

Daarnaast kan zeker ook het initiatief van de 
speelbossen verder gezet worden en moeten we 
onze bestaande fiets- en wandelroutes op een 
goede manier blijven promoten.
Het label van “Straffe Streek” is zeker ook op zijn 
plaats in onze gemeente. Dit  kan zelfs nog verder 
uitgediept worden.  De producenten van deze pro-
ducten verdienen het om hiervoor gemeentelijke 
ondersteuning te krijgen.

De promotie van streekproducten kan op volgende 
manieren gebeuren: 

•	 Nieuwe	inwoners	bieden	we	een	mand	met		 	
 streekproducten en informatie over onze 
 producenten aan.
•	 Hoekjes	met	streekproducten	in	alle	
 deelgemeenten.
•	 Het	gebruik	van	streekproducten	bij	
 evenementen, recepties,…

LEEFBARE LAND- EN TUINBOUW 
IS OP ZIJN PLAATS IN EEN 
PLATTELANDSGEMEENTE
Het is niet omdat er in Oud-Heverlee niet veel 
landbouwbedrijven meer zijn, dat ze hier niet op 
hun plaats zijn. Wij zullen voor onze landbouwers 
de nodige ruimte 
vrijwaren om hen
 de gelegenheid 
te geven hun 
activiteit op 
een duurzame
 wijze te 
exploiteren.

Duurzaamheid is een term die soms te vaak in de 
mond wordt genomen. Met duurzaamheid verstaan 
we zowel het ecologische als het sociaal verantwoor-
de, economisch leefbare en de maatschappelijke ge-
dragenheid. Duurzaam handelen veronderstelt een 
lange termijn denken. Duurzaamheid veronderstelt 
kiezen voor het lokale: voor streekproducten, voor 
lokale handel, voor een korte keten.

Een duurzame wereld begint klein. 
Met een toekomstvisie bijvoorbeeld.

7.

Onze kandidaten voor de provincie

Ilse Van Hoof:
“Niemand leeft op een eiland. Een goed beleid stopt niet aan je gemeentegrens 
en wat mij betreft politiek engagement dus ook niet. Alleen door bruggen te slaan 
tussen de gemeenten en provincie kunnen we ervoor zorgen dat jonge mensen en 
gezinnen kunnen blijven wonen en werken in onze regio.”

Marianne Thyssen:
Marianne Thyssen
Europarlementslid en lijstduwer voor de provincie

De provincieraadsleden en gedeputeerden van CD&V hebben de 
voorbije zes jaar knap werk geleverd, onder meer inzake landbouw en 
platteland, welzijn en gezin, economie, milieu, cultuur en het Vlaams 
karakter van onze provincie.
Onze enthousiaste kandidaten staan vandaag opnieuw voor u klaar, 
waarbij ik een bijzondere blijk van waardering wil uiten voor uittredend 
fractieleider in de provincieraad, An Hermans. Haar jarenlange Eu-
ropese, nationale en provinciale ervaring maken van haar een sterke 
lijsttrekker. 
Al onze kandidaten willen uw bekommernissen verder omzetten in het 
best mogelijke beleid voor alle Vlaams-Brabanders. 
Als lijstduwer op de provincielijst zet ik daar graag mijn schouders onder. 
Zij kunnen daarom rekenen op mijn volle steun. Hopelijk ook op de uwe?



Een gelukkige wereld begint klein.
In Oud Heverlee bijvoorbeeld.

1	 DANIËLS	Adri

2	 GRAUWELS	Diane

3	 ROM	Marc

4	 CLERCKX	Bart

5	 VANLINTHOUT	Hilda

6	 DEBRUYNE	Kris

7	 TIMMERMANS	Katrien

8	 VAN	HOOF	Ilse

9	 WITTEMANS	Yannick

10	 DEBRAEKELEER	Lieve

11	 VERSTUYF	Annelise

12	 SENAEVE	Thomas

13	 LEMAHIEU	Annemie

14	 PEPERSTRAETE	Pieter

15	 RUYMAEKERS	Erwin

16	 CROMBÉ	Chris

17	 HUYGENS	David

18	 FEYFER	Rene

19	 DEREYMAEKER	Greta	

20	 DE	WACHTER	Jos

21	 DEPREZ	Myriam

Met deze ploeg weten we wat we willen. 
Een Oud-Heverlee  waar uw mening telt. 
Waar we iedereen mee oproepen en 
betrekken om mee deze gemeente te maken. 
Een Oud-Heverlee  waar we ons veilig en vlot 
kunnen verplaatsen. 
Een Oud-Heverlee waarin armoede, 
eenzaamheid en uitsluiting NIET 
zijn inbegrepen.

Veranderen doe je niet alleen.

Samen met 21 kandidaten werken we aan een 
beter Oud-Heverlee.

Doet u ook mee?

Mogen wij rekenen op uw stem 
op 14 oktober 2012?

iedereen inbegrepen


