
EEN HART VOOR OUD-HEVERLEE
Verkiezingsprogramma 2018 CD&V Oud-Heverlee 

CD&V heeft een hart voor iedereen, voor de kwetsbaren en de sterkeren, 
voor jong en oud, een hart voor de hele bevolking van Oud-Heverlee. 

De sterke ploeg van CD&V wil ook de komende jaren zich inzetten voor jou! 

Een hart voor het gezin

• Eigen infrastructuur voor Academie De Vonk
• Schoolgebouwen: nieuwe school Blanden, moderniseren en vergroenen speelplaatsen
• Jonge gezinnen: kinderopvang (uitbreiding ‘t Dolfijntje + nieuwe vestiging?) en 

buitenschoolse opvang (aanpassen tot 19u in Haasrode en Blanden)
• Oprichting en uitwerking Huis van het Kind
• Vakantiekampen georganiseerd door de gemeente + gemeentelijke 

schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan vzw’s
• Speelpleintjes en speel- en leefstraten / openstellen van speelplaatsen
• Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers ondersteunen: kampvervoer + 

werkingssubsidies +
energiesubsidies + zonnepanelen (chiro Blanden), nieuwe lokalen voor de Scouts Sint-
Joris-Weert

• Jeugdhuis integreren in de site van Zoete Waters + aantrekkingspool maken voor alle 
jeugd: skatepark, fuifzaaltje en omnisportpark

• Klimparcours, waterplezier en een speeltuintje voor de kleinsten in het Zoet Water

CD&V is en blijft een partij waar het gezin, het kind, de jeugd… centraal staat. Iedereen 
moet naar school kunnen gaan in zijn eigen deelgemeente op een aangename en 
stimulerende manier. Wij pleiten voor het behoud van de dorpsschool in elke 
deelgemeente. We zijn fier op onze scholen.  



De speelplaats in GBS De Letterberg in Oud-Heverlee werd al vernieuwd. GBS Haasrode zal 
volgen en ook de school in Blanden zal een metamorfose ondergaan. Een subsidiedossier 
voor de nieuwe schoolgebouwen werd immers al ingediend en een woning achter de school 
werd aangekocht. We hopen in de volgende legislatuur een supermoderne school te kunnen 
bouwen.  

Maar ook Academie De Vonk (‘de muziekschool’) heeft nood aan een eigen 
infrastructuur. Dit blijft voor CD&V zeer belangrijk. De verbouwing van de lagere school in 
Blanden kan een oplossing bieden. 

De druk op jonge gezinnen met ouders die voltijds of deeltijds beroepsactief zijn, blijft 
hoog. Ondersteuning van deze gezinnen door opvang en zorg is een prioritaire 
bekommernis van onze partij. Daarom pleiten wij om de voor- en naschoolse opvang uit 
te breiden naar 19u in al onze gemeentescholen. Om de kwaliteit te waarborgen wordt de 
opvang het best georganiseerd door een externe partij, zoals Stekelbees in Oud-Heverlee. 

Het gemeentelijk kinderdagverblijf ‘t Dolfijntje is een kwaliteitsvolle en warme plek voor 
onze allerkleinsten. Het kinderdagverblijf is evenwel steeds volledig bemand en 
permanent volzet. CD&V wil een extra vestiging openen, maar ook privé-initiatieven 
(onthaalouders en crèches) verdienen volgens ons verdere, bijkomende ondersteuning van 
de gemeente.  

De buitenschoolse kinderopvang is een vaste waarde in deelgemeente Oud-Heverlee en 
werd tot tevredenheid van velen nu ondergebracht in de GBS De Letterberg. Ook tijdens 
de vakanties, is er een uitgebreid vakantieaanbod door kleuter-, omnisport- en 
cultuurkampjes. Onze schoolinfrastructuur moet ter beschikking gesteld worden van 

externe organisaties om zo het aanbod van jeugdkampen te vergroten. 

In vele gemeenten is er een Huis van het Kind. (Jonge) ouders kunnen er terecht met al 
hun vragen rond gezinsondersteuning en zorg voor het jonge kind. We willen in onze 
gemeente ook een dergelijk initiatief oprichten. 

Straten om te spelen, om te leven, om elkaar te ontmoeten…. Wie droomt daar nu niet 
van? Van een speelpleintje in elke deelgemeente zoals in de Bomenwijk in Oud-Heverlee, 
wil CD&V verder werk maken. Een locatie in Sint-Joris-Weert en Vaalbeek ligt al in het 
vizier en ook in Haasrode centrum willen we een fijn speeltuintje creëren. We willen 
speelstraten verder promoten en willen tijdens de schoolvakanties de speelplaatsen van de 
gemeentelijke scholen openstellen voor spelende kinderen. Aan het Zoet Water willen we 
ook nog een klimparcours, waterplezier en een speeltuintje voor de kleinsten! 

CD&V is fier op haar talrijke jeugdbewegingen en rijk jeugdwerk! Elke scouts-, Chiro- of 
jeugdmuziekgroep, zoals Violet, verdient aandacht en een correcte financiële en 
logistieke ondersteuning. De noden van de verenigingen zijn soms divers. De lokalen van 



Chiro Blanden zijn echte “energieslokkers”. Naast de gebruikelijke subsidie voor de 
algemene werken en kampvervoer, willen we hen helpen aan een energiesubsidie, zodat er 
meer overblijft voor de echte werking van de jeugdbeweging. Het aantal scouts in Sint-
Joris-Weert groeit en daarom willen we ijveren voor aangepaste lokalen. CD&V wil samen 
met de scouts op zoek gaan naar nieuwe locatie in een groene omgeving, zodat onze 
padvinders in de natuur kunnen spelen in plaats van op een parking.  

Het Jeugdhuis JOOW blijft een aantrekkingspool voor jongvolwassenen. JooW-activiteiten 
trekken altijd veel volk uit de wijde omgeving. CD&V zal bij de ontwikkeling van haar 
masterplan voor het Zoet Water het jeugdhuis integreren en een vaste stek geven in deze 
mooie site. Om de JOOW nog aantrekkelijker te maken, willen wij er graag een 
sportveldje en skatepark realiseren. We willen ook overleggen om het jeugdhuis te 
verhuren voor jeugdfuiven.  

Een hart voor elkaar

• Levendige dorpen, waar er een plekje voor iedereen is: buurtfeesten, buurtcomités, 
feestcheques

• Kerken zijn plekken van ontmoeting: beschikbaar voor lokale verenigingen, voor 
concerten, tentoonstellingen, … Opstellen van een plan samen met kerkbesturen en 
parochieteams

• In iedere deelgemeente een ontmoetingszaal
• Burgerinitiatieven: budgetten voor goede projecten van burgers of verenigingen
• Ondersteuning van socio-culturele en seniorenverenigingen
• Realisatie van een woonzorgzone De Kouter, inclusief een dienstencentrum
• Ondersteuning van thuiszorginitiatieven en promotie mantelzorg
• Uitbreiding pilootproject Buren voor Buren in Sint-Joris-Weert
• Seniorenvervoer stimuleren door de aankoop van een busje
• Verdere ondersteuning voor de adviesraden, meer info aan de burger, o.a. via 

Whatsapp
• Verderzetting van de ondersteuning van het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen 

en subsidiëring van projecten in het Zuiden (via GROS), Fair Tradegemeente en de 
vredesmarkt

De buurt, het dorp, is het kloppend hart van een gemeente, om te groeien naar een 
samenleving waarin iedereen mee is, ook wie kwetsbaar is.  
Elkaar ontmoeten in de dorpskernen. In tijden van een digitale cultuur blijven menselijke 
contacten in de straat en in het dorp, in real life, belangrijk. Uit onze enquête van 2017 is 
gebleken dat op enkele personen na, iedereen graag in deze gemeente woont. 

Het dorp van toen en hoe het vroeger was, is niet meer… Er zijn andere plaatsen en 
momenten ontstaan waarin mensen elkaar ontmoeten. Denk maar aan buurtfeesten, 
dorpsfeesten, schoolfeesten, jeugdhuizen, eetfestijnen van (jeugd)verenigingen of 
sportevents, maar ook niet te vergeten de overblijvende dorpscafés. Kerken zijn 
ankerpunten in een dorp. Vele mensen beleven en beleefden er belangrijke momenten in 
hun leven.  



Kerken kunnen ook de ‘nieuwe’ ontmoetingsplaatsen worden van de toekomst. CD&V 
staat open voor het multifunctioneel maken van kerken, en het ter beschikking stellen van 
deze ruimtes voor de dorpsbewoners, maar we willen dit doen in overleg met de 
kerkbesturen en de parochieteams. 

CD&V wil werk maken van een ontmoetingszaal in elke deelgemeente. Culturele 
verenigingen moeten een ‘thuishaven’ hebben om hun activiteiten te organiseren en 
mensen bij elkaar te brengen. Het moeten plekken zijn waar bestaande initiatieven 
kunnen blijven groeien en waar nieuwe organisaties kunnen ontstaan. 

De dorpskern van Oud-Heverlee werd eindelijk aangepakt. Niet alleen een professioneel 
beeldkwaliteitsplan maar ook de inspraak van de dorpsgenoten en handelaars, waren 
daarbij van belang. De vernieuwde dorpskern is een feit, maar het werk is niet af: ook een 
nieuwe ontmoetingszaal moet in deze kern een plaats krijgen. 

In Sint-Joris-Weert werd deze legislatuur werk gemaakt van enkele belangrijke wegen. Nu 
de gemeente ook de omgeving rond het ontmoetingscentrum heeft aangekocht, wordt het 
mogelijk om een fijn centraal park te creëren omgeven, door een vernieuwde 
ontmoetingszaal en aangepaste lokalen voor cultuur en onderwijs. Ook een sportzaaltje 
voor dans en gevechtssporten kan hier voor ons. Dit alles, samen met de aanpak van de 
Beekstraat, zal Sint-Joris-Weert de dorpskern geven die deze jonge en bruisende 
gemeenschap verdient. 

 

In Blanden hebben we een veelgebruikt ontmoetingscentrum. Met de komst van De Kouter 
kan het verenigingsleven een nieuwe injectie krijgen. Naast het woonzorgcentrum zal er in 
Blanden ook een dienstencentrum komen met een zaal waar allerlei activiteiten kunnen 
doorgaan. Computerlessen, sportactiviteiten voor senioren, buurtvergaderingen,... moeten 
hier plaatsvinden. In een “grand café” zal men in de toekomst iets kunnen gaan drinken en 
eten. Nieuw buurtleven kan er ontstaan. En dit alles geïntegreerd in een mooi park. 

Voor Haasrode dienen er belangrijke beslissingen genomen te worden. Het 
ontmoetingscentrum is versleten. Samen met de kerkfabriek dient het debat gevoerd rond 
de functies en bestemming van de kerk en de pastorij. En ook de parochiezaal heeft een 
make-over nodig. 



Eenzaamheid, zeker bij senioren, neemt toe. Oud-Heverlee is één van de meest 
vergrijzende gemeentes waardoor dit een grote bekommernis moet zijn van ons allen. 
CD&V wil werk maken van een ruimte voor ontmoeting tussen mensen, om te komen tot 
een samenleving waar iedereen mee is. Zorgzaam zijn voor elkaar begint in je eigen straat 
en buurt. Het project “buren voor buren” werd uit de grond gestampt, en verdient 
uitbreiding naar andere deelgemeentes.  

We willen ook mantelzorgers blijvend ondersteunen. Mantelzorgers zijn mensen die op 
regelmatige basis hulp of zorg op maat bieden aan een zorgbehoevend persoon. Eén op vijf 
Vlamingen is mantelzorger. Binnen de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is zelf één op vier 
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn kostbare schakels in onze gemeenschap. Vaak hebben 
we aandacht voor de zorgbehoevende(n), maar we mogen de mantelzorgers niet vergeten. 
Veel van de door hen opgenomen taken zijn onzichtbaar voor de buitenwereld, maar door 

te doen wat ze doen, door hun tijd, opoffering en toewijding, kunnen vele 
zorgbehoevenden langer in de eigen thuisomgeving blijven. We willen als CD&V blijvend 
aandacht geven aan de mantelzorgers, door hen te (h)erkennen, te ondersteunen, te 
waarderen en er mee te waken over de draagkracht van de mantelzorgers.  Rond veiligheid 
werd her en der al een buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht. CD&V wil ook gaan voor 
zorgnetwerken in buurten. Een ‘ZON’ boven de doopvont in uw buurt? 

Vanaf de volgende legislatuur zullen de diensten van het OCMW volledig geïntegreerd 
worden in de gemeentelijke diensten. Die integratie is al een tijd bezig en werd goed 
voorbereid door onze huidige OCMW-voorzitster. We willen als CD&V op een respectvolle 
manier de zorg voor de kwetsbaren, kansarmen, hulpbehoevenden, mensen in armoede 
in onze gemeente blijven opnemen. 

Een ander heikel punt is mobiliteit. Wij vermoeden dat door de aankoop van een busje, 
ter beschikking aan vrijwilligersorganisaties, het mobiliteitsprobleem van vele senioren 
opgelost kan worden en dat we zo meer mensen kunnen samenbrengen. We zullen er dus 
vol op inzetten. 



Maar we zien ook heel positieve evoluties: buurten worden terug wat levendiger! De 
buurtfeesten zijn de voorbije jaren een vast gegeven in onze gemeente. Het is een eerste 

stap naar het ontwikkelen van een hecht sociaal netwerk waar iedereen zowel jong als oud 
zich betrokken en thuis voelt. Mensen met elkaar in contact brengen op een 
laagdrempelige manier. Een overkoepelend gemeentelijk burencomité wil CD&V in het 
leven roepen, die bestaande en nieuwe buurtcomités kan ondersteunen op het 
organisatorisch, logistiek en financieel vlak. Met elkaar ervaringen delen of materiaal 
lenen, daar kan iedereen wel bij varen. Nieuwe communicatiemiddelen kan mensen helpen 
om elkaar te ontmoeten en te helpen. 

De technische dienst van de gemeente faciliteert vele activiteiten en doet dat met veel 
zorg. We willen dat buurtfeesten, sportevents, dorpsfeesten, events van jeugdbewegingen 
of van het jeugdhuis ook in de toekomst  logistieke en financiële steun krijgen. Maar de 
gemeentelijke steun kan nog beter! Zeker als het onze bestaande zaalinfrastructuur 
betreft. In Zaal De Roosenberg bijvoorbeeld willen we een nieuwe keuken realiseren en 
het meubilair vernieuwen, zodat vrijwilligers er makkelijker hun activiteiten kunnen 
organiseren. Ook willen we gemeentelijke zalen (tegen een vergoeding) ter beschikking 
stellen aan inwoners van onze gemeente om er iets te organiseren, los van enige 
vereniging. 

CD&V wil luisteren naar de schitterende voorstellen, plannen, dromen van de inwoners. 
CD&V wil gebruik maken van al die talenten. Daarom wil CD&V tijdens de volgende 
legislatuur in de begroting een plek geven aan het burgerinitiatief, namelijk initiatieven 
van burgers, (feitelijke) verenigingen, die als doel hebben meerwaarde te creëren voor 
meerdere mensen. Speelplekken voor kinderen, rustplekken voor senioren, een 
boekenkast, een rustbank, een groen hoekje, een cultureel project, samen afval reduceren 
of energie opwekken, een deelproject, kansen voor kwetsbare groepen, kansen tot 
ontmoeting en verbinding… Vele kleine lokale projecten moeten kansen krijgen en het 
gemeentebestuur moet hiervoor de nodige financiële steun geven en een coördinerende 
draagvlak creëren. Waarom zouden de goede ideeën enkel kunnen komen van politieke 
partijen? 

CD&V wil naar iedereen luisteren. We willen nog meer inzetten op infomomenten voor de 
inwoners, zodat projecten door iedereen worden gedragen. We willen nog meer werk 
maken van inspraak van burgers via adviesraden. Die adviesraden werken nu al uitstekend 
– we hopen dat we ook in de toekomst gemotiveerde en competente burgers hierbij 



kunnen betrekken. Een hart voor elkaar betekent ook luisteren naar elkaar. Je mening is 
belangrijk, ook na de verkiezingen.  
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. We willen dan ook info nog 
meer delen met iedereen.  De infoportieken, het tweemaandelijks informatieblad en de 
digitale nieuwsbrief werken prima. CD&V wil nog een stapje verder gaan en de inwoners op 
de hoogte brengen via applicaties zoals Whatsapp. Onmiddellijk en up-to-date de 
berichten die je wil krijgen, kan je dan ontvangen op je smartphone. Op deze manier is 
iedereen mee! 

Oud-Heverlee is een gastvrije gemeente, een Fair Trade-gemeente en dat willen we zo 
houden. Dankzij vele vrijwilligers en opvanginitiatieven proberen we hulp te bieden aan 
vluchtelingen. De vrijwilligers spelen een sleutelrol in het opbouwen van een sociaal 
netwerk binnen en buiten de gemeente. Via informele contacten met buren, vrijwilligers 
en verenigingen kunnen deze ontheemde mensen zich hier welkom en thuis voelen. CD&V 
vindt het belangrijk dat vluchtelingen kunnen kennis maken met de waarden en normen 
waar onze samenleving voor staat. Blijvend willen we, samen met vrijwilligers, werken aan 
de integratie van deze mensen en hen te betrekken bij het leven hier.  

Maar het is ook aangewezen om in het zuiden projecten te realiseren. Via de GROS, onze 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, die met grote expertise projecten in 
het zuiden beoordeelt, ondersteunen we projecten, met een band met Oud-Heverlee, 
maar ook nationale campagnes. Daar willen we blijven op inzetten. Met de organisatie van 
de Vredesmarkt willen we ook de solidariteit met (mensen uit) landen in ontwikkeling in de 
aandacht brengen. 



Een hart voor sport

• Budget voor sport significant verhogen: voor sportverenigingen (o.a. Stormvogels) en 
recreatieve sporters

• Sportzaal gemeenteschool Oud-Heverlee + OC Blanden ter beschikking stellen voor 
verenigingen

• Ontmoetingscentrum SJW: multifunctionele zaal voor gevechtsporten, dans, yoga, 
groepslessen

• Sporthal: ja, mits externe private of publieke partner/subsidie
• Zoete waters: multifunctioneel sportpleintje, outdoor fitness, verlichte looppiste

 

CD&V heeft een hart voor sport. Bewegen is niet alleen gezond voor lichaam en geest. 
Mensen ontmoeten elkaar ook tijdens het sporten. Onze bossen zijn de plaats bij uitstek 
voor heel wat recreatieve sporten. De sportinfrastructuur is een belangrijke 
ontmoetingsplaats in onze gemeente. CD&V wil daarin grondig investeren.  

Stormvogels Haasrode, een club met honderden jeugdspelers en een degelijke opleiding 
verdient beter. In de vorige legislatuur werd een kunstgrasveld aangelegd. Het is tijd voor 
een verdere aanpak van deze site. De club deed alvast haar plannen uit de doeken voor 
een nieuwe kantine, doucheruimtes, keuken en vergaderruimte. Naast eigen financiering, 
vraagt zij ook steun van de gemeente. CD&V wil daarin meegaan en in samenspraak met 
de club werk maken van een nieuwe sportinfrastructuur in een volgende legislatuur.  

Het budget voor sportinfrastructuur in onze gemeente moet omhoog. Niet alleen om de 
Stormvogels bij dit project financieel bij te staan, maar ook om andere sportverenigingen 
beter te ondersteunen. Elke deelgemeente moet verschillende sporten kunnen aanbieden. 
De huidige infrastructuur zoals de sportzalen in de scholen en ontmoetingscentra zouden 
plaats kunnen bieden aan allerlei gevechtssporten, dans, yoga of andere groepslessen voor 
jong en oud. 



Een kleine multifunctionele zaal aan het ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert moet 
het mogelijk maken om dans, yoga, turnen, gevechtssporten, ... te organiseren. 

De nood aan een sportzaal in onze gemeente is groot, maar zonder externe steun of 
partner is de realisatie van een sporthal voor onze gemeente moeilijk haalbaar. CD&V wil 
praten met al wie deze droom samen met ons wil waarmaken. De site van het Zoet Water 
is de ideale locatie voor een sporthal, maar ook een verhard sportveldje voor voetbal en 
basket, een outdoor-fitnessplein en een verlichte looppiste in het park willen we er 
realiseren. 

Een hart voor veiligheid en mobiliteit

• Koning Fiets: verdere aanleg fietspaden (Leuvensebaan, Waversebaan, Maurits 
Noëstraat, Blandenstraat), fietssuggestiestroken (fonteinstraat, Brainestraat, 
Duivenstraat, Banhagestraat), onderhoud en verharden van voet- en trage wegen en 
een fietspad langs spoorweg richting Leuven tussen het station van Oud-Heverlee en 
de KUL-campus

• Veilige fietsoversteekplaats over expresweg, aan schoolomgeving (Waversebaan), 
heraanleg kruispunt Zoete Waters

• Terugdringen van snelheid door slimme wegenwerken, door het afbakenen van 
parkeervakken en as-verschuivingen te realiseren.

• Meer slimme verkeerslichten: rood licht bij te hoge snelheid of rood licht “op 
aanvraag”

• Tonnagebeperkingen: weren van zwaar vrachtverkeer op lokale wegen
• Realisatie van missing links in het openbaar vervoer, vervoer op maat, de nachtbus en 

een busje voor seniorenvervoer
• Tegengaan van woninginbraken door inbraakpreventie / afwezigheidstoezicht / BIN / 

ANPR

De wegen zijn van iedereen. CD&V kiest ervoor om de fietser als een koning te 
behandelen in onze gemeente. In tijden van files en milieuvervuiling door het 

gemotoriseerd verkeer, wil CD&V inwoners aanzetten om minstens voor korte afstanden de 
auto aan de kant te laten staan. Toch mensen zullen pas massaal voor de fiets kiezen, 
zeker voor hun kinderen, als ze overtuigd zijn dat dat op een veilige manier kan. Daarom 
kiest CD&V voluit voor de verkeersveiligheid van kinderen.  

Concreet willen we de omgeving van scholen en kinderopvang veiliger maken voor zwakke 
weggebruikers, door uitbreiding van de zone 30, schoolstraten waar mogelijk en 



tonnagebeperkingen. We willen deze visie eenvormig, helder en over heel de gemeente 
uitdragen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de fietser een nog betere en 

veiligere infrastructuur aan te bieden. CD&V zal in kaart brengen waar er nog fietspaden 
of suggestiestroken moeten bijkomen of waar de fietspaden moeten vernieuwd worden. 
Een volledige lijst geven kunnen we nog niet, maar sowieso gaan we voor een verdere 
vernieuwing van het fietspad op de Waversebaan, voor de aanleg van een fietspad langs de 
vijvers van het Zoet Water, voor fietssuggestie-stroken in de Fonteinstraat, Brainestraat, 
Banhagestraat en Bierbeekstraat. Veld- en voetwegen en trage wegen in het algemeen in 
Haasrode of Blanden moeten fietsvriendelijker gemaakt worden.  

Een goed bestuur betekent ook een degelijk en regelmatig onderhoud van deze fietspaden 
en voetwegen. Het onkruid wegdoen en putten dichten maakt hiervan deel uit. Ook 
degelijke fietsstallingen voorzien aan openbare gebouwen of toeristische plaatsen, maakt 
het voor de fietser des te aangenamer. De fietser moet ook verder in de watten gelegd 
worden door uitbreiding van het aantal oplaadpalen voor elektrische fietsen en een 
fietscarwash voor MTB’ers. Inwoners kunnen de gemeente vragen om een verkeersspiegel 
te laten plaatsen aan de woning, tegen vergoeding, zodat ze bij het uitrijden van de 
woning aankomende wagens of fietsers beter kunnen zien. 

CD&V blijft overleggen en energie steken in de mogelijke aanleg van een fietspad langs de 
spoorweg, tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Minstens moet er een fietspad mogelijk 
zijn vanaf het station van OH tot aan de universitaire campus in Heverlee. CD&V heeft zich 
jarenlang ingezet voor de fietsersbrug over de expresweg in Blanden. De hogere overheid 
had echter andere plannen. Met Vlaamse overheidssteun moet dit nog steeds mogelijk zijn 
of moet er minstens werk gemaakt worden van een veiligere oversteekplaats voor fietsers 
aan de Bovenbosstraat. 

Snelheidsbeperking is een must. Autobestuurders aanzetten om zich altijd aan de 
opgelegde snelheid te houden, is geen sinecure. De aanleg van de straat is een eerste stap, 
de juiste snelheidsbeperking en sanctionering volgen nadien. Ook willen we meer 
parkeervakken en asverschuivingen, die de snelheidsduivels zullen doen vertragen. In 
sommige straten en buurten is de invoering van de zone 30 een must. Andere straten zoals 
de grote assen in onze gemeente blijft 50 km/uur van kracht, met uitzondering van de 
schoolomgeving. Na grondige studie en in overleg met politie en buurtbewoners zal worden 
nagegaan waar de zone 30 nog kan ingevoerd worden. Doodlopende straten, woonwijken, 



zoals de Bomenwijk in Oud-Heverlee en de Bloemenwijk in Blanden, de schoolomgevingen 
lijken ons evidenties. 

De dorpskern van Oud-Heverlee zal na de vernieuwing van de straatinrichting een volledige 
zone 30 moeten worden, waar de fietser en de voetganger centraal staan. CD&V zal laten 
onderzoeken of ‘slimme’ verkeerslichten aangewezen zijn op de Waversebaan, nabij de 
twee scholen. Deze lichten springen automatisch op rood als men te hard rijdt bij het 
naderen van de school. Een voorbijrazende vrachtwagen geeft een zeer onveilig gevoel 
voor zwakke weggebruikers en omwonenden. Met de naburige gemeenten Leuven, 
Bierbeek en Bertem werd door onze CD&V schepenen in de voorbije legislatuur al overleg 
gepleegd rond tonnagebeperking. Zo weren we zwaar verkeer uit onze dorpen. 

Er is de voorbije jaren hard gewerkt aan onze wegen. Vele straten in onze gemeente waren 
decennia onaangeroerd, maar zien er op korte tijd heel anders uit: de Bogaardenstraat en 
de Dorpsstraat in Oud-Heverlee, de Leuvensestraat in Sint-Joris-Weert en de Blandenstraat 
in Haasrode. Ook de Kauwereelstraat werd aangepakt. En de kerk van Oud-Heverlee en de 
fietsenwinkel zijn terug met de auto bereikbaar. Ook hier geldt DE WEG VOORUIT. Net 
zoals in de voorbije legislatuur moet de wegeninfrastructuur verder vernieuwd worden. 
Op meerdere plaatsen in onze gemeente is dit broodnodig! 

In een meerjarenplan zal bepaald worden welke straten, kruispunten en fietspaden worden 
aangepakt. Men denke daarbij aan de verder aanleg van de Blandenstraat, de weg langs de 
vijvers aan het Zoet Water, de Waversebaan en de Leuvensestraat. Ook het kruispunt aan 

het Zoet Water (M. Noëstraat-Waversebaan) verdient zeer spoedig een grondige 
herinrichting waar wandelaar en fietser centraal staan. De herinrichting van de straten is 
een belangrijke stap richting een verkeersveiligere omgeving waar de zwakke 
weggebruiker en de bewoners centraal staan. 

Bewoners en handelaars hebben recht op informatie over de opvolging en stand van de 
werken. Inwoners moeten goed ingelicht worden over de start van de werken en de 
omleidingen die hieraan gekoppeld worden. De burger verdient extra informatie bij 
wegenwerken in het dorp. 

De organisatie van het openbaar vervoer is een oud zeer: te weinig busverbindingen, met 
lijn 5 bijna een uur naar Leuven, geen bussen naar het Zoet Water vanuit Vaalbeek-
Blanden-Haasrode. Wij blijven pleiten voor een oplossing bij De Lijn voor deze problemen, 
maar meestal zijn dat oplossingen die onze gemeente veel geld kosten. Een betere 
oplossing zou zijn dat wij zelf een deel van het budget mogen gebruiken om zelf een deel 
van het openbaar vervoer te organiseren. Misschien kan ook een mobiliteitsoplossing 
samengaan met het vervoer van en naar De Kouter. 



Wij blijven voorstander van de gratis nachtbussen op vrijdag- en zaterdagavond. 

Veiligheid is vooral een gevoel. Een veilige thuis is voor iedereen een basisvoorwaarde tot 
het zich goed voelen. Ondanks de serieuze daling van woninginbraken in de afgelopen 
jaren in de politiezone, kampte Oud-Heverlee in de ‘duistere’ maanden met ongewenste 
bezoekers. De fusie van de politiezone Dijleland met Tervuren zorgde voor meer blauw op 
straat. Daar waar we vroeger slechts één interventieteam hadden, zijn er in de nieuwe 
politiezone in de gevoelige periodes vaak vier teams actief op hetzelfde moment. Bij 
afwezigheid wil de politie ook extra werk maken van afwezigheidstoezicht. Iedere burger 
kan hiervoor steun vragen bij de politiediensten. Dit jaar worden in de vier gemeentes 
negen zones afgebakend om er ANPR-camera’s te plaatsen. Deze ANPR-camera’s kunnen 
door autonummerplaat-herkenning heel snel – van zodra een verdacht/gesignaleerd 
voertuig voorbij komt – de diensten waarschuwen. Tegen het eind van het jaar zullen die 
ANPR-camera’s op strategische plaatsen operationeel zijn. CD&V wil nog enkele 
bijkomende camera’s tijdens de volgende legislatuur realiseren. Ook burgerinitiatieven 
zoals de BuurtInformatieNetwerken (BIN’s) zijn heel waardevol. Langs beide kanten van 
‘het bos’ hebben we al actieve BIN’s. Wie dergelijke BIN wil realiseren, zal voor informatie 
kunnen aankloppen bij de gemeentelijke diensten en de lokale politie.   

Een hart voor onze natuur en het klimaat 

• Samen met andere gemeenten gaan voor duurzaamheid
• Energiezuinige openbare gebouwen
• Straatverlichting doven tussen middernacht en 5 uur
• Steun voor zwerfvuilcampagnes en subsidies voor zwerfvuilophalers
• Subsidiëring voor het vervangen van een oude houtkachel door een milieuvriendelijk 

alternatief
• Aankoop van uitleenbare herbruikbare bekers
• Reduceren, hergebruiken en recycleren
• De gemeente geeft het voorbeeld!
• Deeleconomie is de toekomst: reparatiecafé, ruilinitiatieven en bruikleen
• Een wandeldijk rond de vijvers aan het Zoet Water, een blote-voeten-pad, een 

bijenproject en natuureducatie

Ook onze gemeente tekende in 2014 het Burgemeestersconvenant en in 2015 werd een 
klimaatactieplan opgesteld om deze doelstellingen te bereiken. Minder CO-2 uitstoot, 
minder energieverbruik (door o.a. energie-audits van de gemeentelijke gebouwen), en 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, daaraan wil CD&V nog meer dan de vorige 
legislatuur werk van maken en een voorbeeld zijn als gemeentebestuur. Er werden 
e lek t r i s che f i e t sen aangekocht . Subs id ie s voo r heme lwate rput ten o f 
infiltratievoorzieningen, zonneboilers, moeten behouden blijven. Projecten zoals de 
klimaatraad, workshops tijdens de klimaatmaand, … om mensen te sensibiliseren, genieten 
de volledige steun van onze partij. 

CD&V wil verder laten onderzoeken of het volledig of gedeeltelijk doven van de 
straatverlichting te combineren valt. Wij denken concreet aan het doven van de 
verlichting tussen middernacht en 5u ’s morgens, behalve op de hoofdwegen. Deze 
maatregel zou een extra 60.000 euro vrijmaken voor nieuwe projecten in de gemeente. 



CD&V streeft ook een propere gemeente na. Zwerfvuil tast onze natuur aan, plastic 
bedreigt onze rivieren, zeeën en oceanen en komt in ons voedsel terecht, dieren sterven 

door weggegooide blikjes. Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van Vlamingen, 
zowel in de stad als op het platteland. Zwerfvuil  bezorgt ons ook een gevoel van 
onveiligheid en onbehagen. Het is leuker om in een propere straat te wonen. We moeten 
de strijd tegen zwerfvuil blijven aangaan en dit niet beperken tot één opruimdag. 
Zwerfvuil bestrijden, vereist ook dat men meer gaat inzetten op handhaving.  

De bestaande acties van scholen en jeugdverenigingen blijft de gemeente ook financieel 
ondersteunen. Andere vrijwillige acties worden uiteraard ook aangemoedigd. Ploggen 
(joggen en afval verzamelen!) is misschien ook iets voor u?  

Om het fijn stof tegen te gaan, willen we subsidiereglement opstellen voor het vervangen 
van een oude houtkachel door een milieuvriendelijk alternatief. 
Via onze uitleendienst moeten verenigingen en scholen herbruikbare bekers kunnen 
ontlenen.  

In de voorbije legislatuur werd zowel diftar als de ophaling van de roze zak ingevoerd. Dit 
ligt in de lijn van het principe “De vervuiler betaalt”. CD&V wil mensen aanzetten om te 
recycleren, sorteren en minder gebruik te maken van verpakkingen.  

Als gemeente moeten wij het voortouw nemen in herbruikbare energie. Wij pleiten voor 
het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen. Ook bij vervanging van ons wagenpark 
moet de eerste optie de aankoop van elektrische voortuigen, zowel auto als fiets. 

Deeleconomie is de toekomst. Heel wat toffe initiatieven zoals repaircafés, ruil- en 
bruikleeninitiatieven worden ook in Oud-Heverlee georganiseerd. We willen de vrijwilligers 
van deze activiteiten ondersteunen. Waarom alles nieuw kopen als je ook iets kan lenen of 
een toestel herstellen? De toekomst zal gezamenlijk en circulair moeten zijn. Weg met 
de wegwerpmaatschappij!  
En we moeten het aan onze kinderen laten zien. Aan het Zoet Water willen daarom werken 
rond natuureducatie. Met een bijenproject, een blote-voeten-pas, een wandeldijk rond de 
vijvers willen de mensen sensibilieren. 



Een hart voor Wonen en Ondernemen

• Haalbaar wonen: andere woonvormen dringen zich op: kangoeroewonen, opsplitsing 
van woningen

• Uitbreidingsgebieden selectief aansnijden om meer open ruimte te behouden
• Sociaal huisvestingsbeleid met focus op jonge gezinnen en senioren: Haasrode + 

Winkelveld
• Promotie van lokale ondernemers: de lokale ‘kadoobon’, lokale markt op het Zoet 

Water, betrekken van lokale handelaars bij dorps- en buurtfeesten
• Steun aan starters: informatie geven, hulp bij de aanvraag van vergunningen 

aanvragen, hulp bij zoektocht naar een geschikte locatie
• Sociale economie: verderzetting van de gemeentelijke samenwerking met IGO

Voor jongeren en jonge gezinnen in Oud-Heverlee wordt het steeds moeilijker een eigen 
huis te kopen, laat staan een huis met een mooie tuin of gebouwd in een groene omgeving. 

Daarnaast zal de veranderende demografie ervoor zorgen dat in de toekomst omwille van 
gezinsverdunning en vergrijzing een aanzienlijk deel van de huishoudens uit één persoon 
bestaat. In plaats van bij te bouwen, moet er gezocht worden naar creatieve oplossingen. 
Nieuwe woonvormen waarbij meer mensen goed en betaalbaar kunnen wonen, maar die 
ook sociaal contact stimuleren en eenzaamheid tegengaan. Betaalbare woningen zijn 
woningen die een gezin of een persoon met een derde van het maandelijks 
(gezins)inkomen kan financieren, hetzij op de huurmarkt, hetzij via een lening bij de bank.  

Binnen onze gemeente is er nood aan een wettelijk kader waarbij de definitie van de 
nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen, woningdelen, co-wonen, cohousing, 
zorgwonen, enz. wordt vastgelegd. Regelluwte moet kunnen voor innovatieve projecten 
met een duidelijke meerwaarde. Voorbeeldprojecten zullen een stimulans zijn om een 
mentaliteitsomslag naar dit nieuwe wonen te bekomen. Naast betaalbaar wonen en sociale 
aspecten leiden deze nieuwe woonvormen ook nog tot een aantal bijkomende voordelen 
waaronder effectieve vernieuwing van de woningmarkt, een gegarandeerd en genereus 
verblijf (levenslang wonen), getemperde maatschappelijke kosten en een landschap-
sparend karakter. Willen we de open ruimte koesteren en vrijwaren, dan moeten we heel 
selectief uitbreidingsgebieden aansnijden! 

CD&V Oud-Heverlee wil daarom inzetten op een eenvoudige en transparante regelgeving 
die kansen geeft aan vernieuwende woonvormen om te komen tot een gemeente waarin 
betaalbaar wonen samengaat met een sociaal beleid met extra focus op jonge gezinnen en 
senioren. Onder andere in Haasrode en het Winkelveld (Oud-Heverlee) wil CD&V dit in de 
praktijk brengen. 



Lokale economie brengt mensen in contact met elkaar. Lokale ondernemers, handelaars 
en producenten, boeren, onze doeners… zijn vaak het cement van het dorpsleven. Zij 
verdienen meer ondersteuning. Koop lokaal en dicht bij huis. Initiatieven zoals 
voedselteams, het Hofje aan de Waversebaan of de Buurderij, kan CD&V alleen maar 
toejuichen. Maar we willen hen nog extra ondersteunen. CD&V wil een lokale markt aan 
het Zoet Water inrichten. Zeker startende ondernemers verdienen onze steun. We willen 
hen helpen bij het inwinnen van informatie, bij het aanvragen van vergunningen, bij hun 
zoektocht naar een geschikte locatie. 

Ook de sociale economie is voor ons een belangrijk deel van de economie. Door het 
creëren van duurzame tewerkstelling voor kwetsbare werknemers draagt ze bij aan een 
duurzame en sociaal rechtvaardige economie. Bovendien dragen heel wat sociale 
economie-ondernemingen ook via hun bedrijfsvoering bij aan een duurzame economie 
(bijv. via duurzaam groenonderhoud, recyclage en hergebruik). CD&V wil daarom ook de 
samenwerking met IGO-Leuven verder zetten. 

Een hart voor het Zoet Water
• Heraanleg van de parking  – open parkzone – integratie sporthal, jeugdhuis, zaal en 

cafetaria
• Speeltuin voor kleinsten, waterzone, klimparcours, skatepark, afgesloten sportveldje 

voor minivoetbal en basket, outdoor-fitness, verlichte looppiste
• Wandeldijk rond de vijvers, blote-voeten-pad, bijenproject en natuureducatie 
• Wekelijkse markt 

De toeristische trekpleister van onze gemeente blijft Het Zoet Water. Jong en oud komen 
er naartoe om te spelen, te wandelen, te genieten van een terrasje. De voorbije 
legislatuur zijn er geen grote investeringen geweest in het park. De tijd van plannen 
maken is voorbij. CD&V wil vooruit. De parking moet worden heraangelegd worden. De 
site van het Zoet Water moet opnieuw een ontmoetingsplaats worden voor spelende 
kinderen, natuurliefhebbers en sportievelingen. 



CD&V kiest hierbij voor een open parkzone, vertrekkende van de parking aan de M. 
Noëstraat tot aan de Waversebaan, in overleg met de twee grote sportclubs die grenzen 
aan deze zone, namelijk OHL en TC MEERDAAL. CD&V denkt en droomt van een park op 
maat van onze gemeente, mooi geïntegreerd in het Meerdaalwoud, met een veilige 
speeltuin voor de kleinsten, een uitdagender parcours of klimzone voor grotere kinderen, 
een waterpretzone, een BBQ-zone, een omnisportveld voor balsporten aan het Jeugdhuis 
JooW, een outdoor fitness… Ook de zaal en de cafetaria moeten in dit geheel tot hun recht 
kunnen komen. 

CD&V wil voor de MTBikers een apart parcours alsook een fietscarwash voorzien. Voor de 
joggers wordt gedacht aan een verlichte loop- of finse piste die gans het park doorkruist. 

Rond de vijvers willen we een wandeldijk realiseren en op de natuurlijke troeven 
inzetten: natuureducatie, een bijenproject, een blote-voeten-pad kan het geheel nog wat 
meer aantrekkingskracht bezorgen. 

Maar als we willen dat er nog meer mensen van het dorp naar het Zoet Water afzakken, 
dan moeten we er ook activiteiten organiseren. We denken aan een vaak terugkerende 
activiteit, zoals een wekelijkse markt.  

 



Een hart voor een goed financieel bestuur

• Geen hogere belasting 

• Meer ambitie dan louter vervangen wat stuk is 

• Structurele controle op de uitgaven 

CD&V pleit voor een goed bestuur. Inspraak, transparantie hebben we al behandeld. Maar 
ook ons fiscaal en financieel beleid moet gezond en transparant zijn. Met de grootste 
voorzichtigheid moet omgesprongen worden met de financiële middelen. CD&V wenst de 
huidige belastingsvoet van 6,5% betreffende de aanvullende gemeentebelasting in de 
personenbelasting en 1100 opcentiemen op de onroerende voorheffing te behouden.  

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceert jaarlijks statistieken over de gemeenten, 
o.a. de bestuurskrachtmonitor. Uit die cijfers blijkt dat Oud-Heverlee nog zou kunnen 
meer investeren. Vergelijkbare gemeenten geven per bewoner meer uit aan investeringen. 
Ook rond het in stand houden van het patrimonium wordt er in dat verslag gerapporteerd. 
Maar Oud-Heverlee mag meer ambitie hebben dan alleen het vervangen wat stuk gaat. En 
dat is niet tegenstrijdig met een goed beheer van de middelen. Je hoeft niet voor alles 
noodzakelijk meer geld vragen aan de burger. Wij moeten creatiever zijn. We willen 
handig gebruik maken van subsidies, op de centen letten, maar ook samen werken met 
anderen waardoor voor de verschillende partijen er een win-win-situatie ontstaat. De 
samenwerking in vzw Woonzorgzone De Kouter, die zichzelf financiert, zonder dat de 
gemeente hiervoor moet bijleggen, is daar een mooi voorbeeld van! 

Wel moeten we uitgaven met een structureel karakter, die onze financiën zwaar kunnen 
treffen, zeer goed in het oog houden. De gemeente-overschrijdende diensten, zoals politie 
en brandweer, zijn broodnodig, maar het noodzakelijke karakter mag geen vrijgeleide zijn 
om die uitgaven jaar na jaar te snel te laten stijgen. En wat we zelf doen, moeten we 
verstandig doen. We willen graag een sporthal en tal van andere zaken realiseren, maar de 
uitgaven hiervoor mogen geen molensteen om de nek worden voor de komende 
generaties. 

CD&V heeft een hart voor iedereen, voor de kwetsbaren en de sterkeren, 
voor jong en oud, een hart voor de hele bevolking van Oud-Heverlee. 

De sterke ploeg van CD&V wil ook de komende jaren zich inzetten voor jou!


