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Beste lezer,

De lente is opnieuw in Oud-Heverlee aangekomen. Zonnig weer, nieuw groen en kleurrijke lentebloemen maken ieder-
een goed gezind. De verenigingen in onze gemeente nodigen met hun activiteiten iedereen uit om van cultuur, natuur, 
sport of elkaar te genieten. Verenigingen verbinden mensen. Dat is een waarde waar CD&V volledig achter staat!

In de afgelopen winter heeft de bestuurscoalitie hard gewerkt om de financiële plannen 2014-2019 volgens de nieuwe 
regels van de Vlaamse Overheid in orde te krijgen. Het was niet gemakkelijk om met minder dan verwachte inkom-
sten van de hogere overheid een goed plan uit te werken. En misschien hebben we soms te veel gekeken met een 
financiële bril en te weinig plaats gemaakt voor dialoog.  We engageren ons met CD&V om rond de Gemeentelijke 
Schilder- en Tekenacademie in dialoog met de betrokkenen naar een evenwichtige oplossing te zoeken.

     In deze Goedgezindkrant gaan onze CD&V-bestuursleden in gesprek met  
     de CD&V -lijsttrekkers voor 25 mei. Jouw stem bij de Vlaamse, Belgische 
     en Europese verkiezingen zal mee bepalen hoe deze bestuursniveaus het  
     lokale bestuursniveau zullen versterken, hoe wij in Oud-Heverlee de 
     mensen kunnen verbinden, onze medemens kunnen verzorgen en onze 
     gemeenschap kunnen versterken.

        Met vriendelijke groeten,

        Adri Daniëls
        Goed gezinde burgemeester van Oud-Heverlee

LEKKER LEUKE LENTE
IN OUD HEVERLEE

OP 25 MEI BEPAALT U UW TOEKOMST.

Sterkere kandidaten, Sterker Oud-Heverlee

MARIANNE THYSSEN KOEN GEENS
PETER VAN ROMPUY

Een toekomst voor de Gemeentelijke Schilder- en Tekenacademie.
In maart werd aan het gemeentebestuur een petitie overhandigd 
waarin meer overleg gevraagd werd over de toekomst van de Ge-
meentelijke Schilder- en Tekenacademie. CD&V benadrukte dat 
met overleg naar goede alternatieven moest gezocht worden. 
Het schepencollege o.l.v. burgemeester Adri Daniëls luisterde naar 
de opmerkingen. Er wordt gewerkt aan de integratie in de Ge-
meentelijke Academie voor Muziek en Woord om te komen tot een 
volwaardige kunstacademie. Ondertussen komen er overgangsop-
lossingen.Voor de jongeren zal de gemeente crea-ateliers 
organiseren. De verschillende cycli zullen aaneensluitend 
georganiseerd worden, zodat jongeren een heel schooljaar
ononderbroken hun hobby kunnen uitoefenen. 
De lessen zullen doorgaan in de vroegere secretariaats-
lokalen van GC ‘De Roosenberg’.

De volwassen deelnemers kunnen zich organiseren in een 
vereniging en als vereniging een beroep doen op 
gemeentelijke subsidies. In de overgangsfase kan de 
vereniging het oude bosmuseum gebruiken. 

CD&V-fractieleidster Katrien Timmermans: “We zijn
blij dat er concrete oplossingen aangereikt worden 
en gaan ervan uit dat die nu in overleg verder 
uitgewerkt worden.”

STEUN ONZE LOKALE KANDIDATEN !

Wil je meer nieuws 
over CD&V Oud-Heverlee

 en de lokale CD&V mandatarissen?

LIKE ons op FACEBOOK of 
surf naar oud-heverlee.cdenv.be



Aan de ontbijttafel ontmoeten we Peter Van Rompuy. 
Voor Jos De Wachter, voorzitter CD&V Oud-Heverlee, is 
het een weerzien met een oude bekende. Peter en Jos 
waren immers samen actief bij JONG-CD&V als provin-
ciaal voorzitter en ondervoorzitter. Ook David Huygens, 
actief in de sportraad en bestuurslid van CD&V, schuift 
mee aan.

JOS: Hoewel het nog niet zo lang geleden is dat we beiden 
met de jongeren actief waren, is er toch wel één en ander 
veranderd. Niet alleen ben je ondertussen getrouwd en 
word je voor de tweede keer vader (waarvoor trouwens 
proficiat!), maar ondertussen zetelde je ook in de Senaat 
en sinds 2012 ben je Vlaams Parlementslid. Hoe kijk je 
terug op die eerste jaren in de nationale politiek?

PETER: Er is inderdaad veel veranderd. Mijn agenda is 
drukker geworden, maar ik waak over een goede balans 
tussen werk en gezin. Een thema als economie is iets 
wat mij al heel lang boeit. Economie en levenskwaliteit 
mogen niet met getrokken messen tegenover elkaar 
staan, maar moeten elkaar versterken. Dat evenwicht is 
het enige pad naar een meer duurzame toekomst. Eén 
van mijn eerste initiatieven in het parlement was een wet 
die het Bruto Binnenlands Product (BBP) moet aanvul-
len met het meten van onze levenskwaliteit. Enkele we-
ken geleden werd deze ‘gelukswet’ goedgekeurd. Vanaf 
volgend jaar krijgt u van de Nationale Bank niet alleen 
cijfers over economie, maar bijvoorbeeld ook over de 
kwaliteit van de gezondheidszorg. Politiek gaat over 
meer dan koele cijfers.

JOS: De appel valt waarschijnlijk ook niet ver van de 
boom. Die boodschap rond “Geluk” zal je ook mee opge-
pikt hebben van je vader. Jouw vader Herman Van Rom-
puy heeft aan heel wat wereldleiders het boek ‘The world 
book of happiness’ cadeau gedaan.

DAVID: Ik ga ervan uit dat binnen een familie die zo door-
leefd is van politiek, je de microbe ook met de paplepel 

binnenkrijgt. Nochtans heb je ook enige tijd als advo-
caat en communicatie-consulent gewerkt. Waren er ook 
mensen buiten je directe omgeving die je hebben gemo-
tiveerd om die stap naar de politiek te zetten?

PETER: Kort geleden was Obama in ons land. Ik ben fan 
van het eerst uur. Bij het begin van zijn campagne in 2008 
geloofden weinigen dat een zwarte ooit president van de 
VS kon worden. Ik schreef toen een blog met de titel ‘Met 
deze man wordt het anders’: ik haalde aan dat hij toen 
vooral als een Kennedy een wind kon zijn die het politieke 
vuur bij de jeugd van zijn tijd aanwakkert. Idolen doen 
– meer dan ooit tevoren – bij een jonge gene-
ratie een (politieke) droom ontwaken.

In een tijd waarin alle communicatie interactief moet zijn, 
was de kracht van de eenvoud en authenticiteit van zijn 
speeches een complete verrassing. Politiek is meer dan 
‘doing the right things’. Obama slaagt er in iets los te ma-
ken dat de politiek overstijgt. Zijn eigen onwaarschijnlijke 
levenswandel herinnert er ons aan dat alles mogelijk is 
voor wie van een ideaal overtuigd is en doorzet.

Toen Obama begin 2008 de eerste primary in Iowa won, 
startte hij zijn toespraak met de woorden: ’They said that 
this day would never come.’ Niemand dacht dat hij kon 
winnen, en toch gebeurde het. In een reportage zag ik 
later hoe kansarme Amerikaanse jongeren, wanneer ze 
het even niet meer zagen zitten, op youtube naar die zin 
luisterden om opnieuw moed te vatten. Ik schreef die zin 
toen op en tot vandaag zit ze in mijn portefeuille. Ook zijn 
laatste speech in Brussel inspireerde opnieuw heel wat 
jongeren, politici en anderen.

DAVID: Peter, wij merken dat er in jou veel vuur 
zit en dat jij ook eigen bevlogen ideeën hebt. 

Veel succes!

ONTBIJTONTMOETING 
MET PETER
VAN ROMPUY ERWIN RUYMAEKERS

JOS DE WACHTER

DAVID HUYGENS

GERT BILLEN

HISTORISCH AKKOORD TUSSEN 
GEMEENTEBESTUUR EN DE 
KERKFABRIEKEN VAN OUD-HEVERLEE 
De gemeenteraad van Oud-Heverlee keurde op 18 februari 
2014 een historische overeenkomst goed met de verschil-
lende kerkfabrieken in de gemeente van Oud-Heverlee. 
Met dit akkoord komt er een eind aan het jarenlange ge-
bakkelei tussen de gemeente en de kerkbesturen over de 
eigendomsrechten. 
Burgemeester Adri Daniëls: “Het gemeentebestuur kan 
nu in dialoog werken aan de verbetering van de dorps-
infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. Deze 
akkoorden waren vaak een noodzakelijke
voorwaarde om vooruitgang te kunnen 
boeken met de herwaardering 
van onze dorpskernen.”

LUNCH MET 
KOEN
GEENS

Sterkere kandidaten,     Sterker Oud-Heverlee

Minister Koen Geens luncht  tussen twee afspraken door 
in een brasserie bij het Zoet Water, samen  met CD&V-
bestuurslid Gert Billen uit Haasrode en de lokale 
CD&V-secretaris Erwin Ruymaekers uit Sint-Joris-Weert.  
KOEN GEENS: Ik heb 1986 tot 2007 in Haasrode gewoond. 
Ik heb er nog vele vrienden. Mijn dochter en haar gezin 
wonen er nog steeds. Dus ik kom hier nog vaak en voel 
mij sterk verbonden met deze mooie gemeente. 

GERT: Inderdaad, je kleinzoon speelt samen met mijn 
zoon Glenn bij de voetbalclub Stormvogels  in Haasrode.  
Je kleinzoon is niet je enige bijdrage voor de sport en 
de lokale verenigingen. Als actief bestuurder binnen de 
Sportraad ben ik heel blij met de verhoogde BTW-vrij-
stelling voor VZWs en zelfstandigen.

KOEN GEENS: Dat klopt, vanaf 1 april moeten enkel nog 
verenigingen en ondernemingen met een omzet van 
meer dan 15.000 euro de BTW-wetgeving naleven. Het 
helpt verenigingen om hun activiteiten uit te bouwen zonder 
veel BTW-beslommeringen. Bovendien biedt het een op-
lossing voor de problematiek van de gratis drankbonnetjes 
waar sportverenigingen tot nu mee worstelden. 
Maar dit is niet de enige administratieve vereenvoudiging 
die ik tijdens mijn ministerschap van nauwelijks meer 
dan één jaar heb kunnen realiseren. Een heel sprekend 
voorbeeld is het akkoord over de afrondingsregels voor 
de eurocentjes van 1 en 2 cent in cash. 

ERWIN: Tot ik in 2011 naar Sint-Joris-Weert verhuisde, 
woonde ik in Slowakije. Ik was daar tijdens de financiële 
crisis in 2008 door mijn werkgever naar toe gestuurd. 
Een dochterbank van de Belgische bank waar ik werkte, 
dreigde om te vallen als gevolg van een dreigende bank-
run: klanten die massaal hun geld van de bankrekening 
halen.  Die Slowaakse bank had zich onvoldoende inge-
dekt tegen speculatieve transacties. Gelukkig zijn we er 
toen in geslaagd om een ramp te vermijden.

KOEN GEENS: Om dergelijke situaties in België te vermij-
den heb ik de zolen van onder mijn schoenen gelopen om 
de bankenwet er door te krijgen. Eén van de belangrijke 
pijlers in die bankenwet is de beperking van de verrich-

tingen voor de eigen rekening van de bank, om zo een 
striktere bescherming van de spaargelden te verkrijgen. 
En we hebben niet gewacht op Europese regelgeving die 
pas vanaf 2017 in werking zal treden. 
Ik wil wel even opmerken dat we niet alleen gewerkt 
hebben om die bankrisico’s beter te beheersen: met de 
invoering van de Volksleningen zorgen we ervoor dat de 
spaarder met een verminderde roerende voorheffing 
culturele en socio-economische projecten in Vlaanderen 
en België kan financieren. Die Volksleningen zijn tot nu 
toe een echte voltreffer.

ERWIN: Ook in Oud-Heverlee zijn er heel wat inwoners 
die ongerust zijn over de afloop van het ARCO-dossier.

KOEN GEENS: CD&V is de enige partij die de belangen 
van de ARCO-coöperant consequent verdedigt. Ik zal de 
juridische strijd om de Arco-waarborg niet opgeven , en 
zowel voor de Belgische als de Europese autoriteiten 
tot in laatste aanleg strijden.



Katrien Timmermans uit Oud-Heverlee (fractieleidster 
CD&V in de gemeenteraad) en Ilse Van Hoof uit Vaal-
beek (gemeenteraadslid en regionaal voorzitster van 
Vrouw&Maatschappij) zitten samen met Europees lijst-
trekker Marianne Thyssen uit Sint-Joris-Weert op een 
terras aan het Zoet Water en genieten van het uitzicht 
op de vijvers en de wandelaars.  

ILSE:  Ik heb in 2012 de kans gehad om samen met jou 
campagne te voeren voor de provinciale verkiezingen. 
Ik vind het ongelooflijk hoe je dossierkennis combineert 
met een vastberaden pro-Europese overtuiging. Je bent 
iemand die zonder scrupules de Europese gedachte ver-
dedigt en promoot. Ik herinner mij al je inspanningen, ook 
in Oud-Heverlee, om Europa en het Europees parlement 
dichter bij de mensen te brengen.  
MARIANNE THYSSEN: CD&V wil niet meeheulen met de 
eurosceptici. Onze overtuiging is misschien moeilijker te 
verkopen, maar het is een vaststaand feit dat we Vlaan-
deren alleen maar  kunnen versterken door een sterker 
Europa. En die overtuiging wil ik consequent uitdragen. 
Eén van de middelen is om Europa dichter bij de mensen 
te brengen. Door te spreken in zalen, door burgers uit te 
nodigen in het Europees parlement, door uit te leggen 
hoe Europa ingrijpt in het dagelijks leven van iedereen... 
Alleen dan mag je van een democratisch Europees be-
stuursniveau spreken. 

KATRIEN: Dankzij jou, Marianne, ben ik nu actief in loka-
le politiek. In 2006 overtuigde je mij om op te komen als 
kandidaat. Ook in de gemeentepolitiek was je gedreven 
en liet je je niet opzij zetten. Als we hier in Oud-Heverlee 
met   ’t Dol-fijn-tje een goed uitgebouw kinderdagverblijf 
hebben, is dat zeker ook jouw verdienste.

MARIANNE THYSSEN: Ook het lokale bestuursniveau is 
belangrijk. Daar kan je concrete dingen realiseren voor 
de mensen. Op het Europees niveau werken we aan de 
meer structurele veranderingen die Europa en dus ook 
Vlaanderen en Oud-Heverlee sterker moeten maken. Ik 
heb bijvoorbeeld de voorbije jaren mijn schouders gezet 
onder de versterking van het bankentoezicht. Een moei-

lijk en belangrijk dossier waar we stap-voor-stap naar 
een verscherpt en eengemaakt bankentoezicht zijn ge-
gaan en de bescherming van spaarders. Ik ben fier dat ik 
daar een bijdrage heb kunnen leveren om zo het vertrou-
wen van de mensen en de ondernemingen te vergroten en 
economische groei en banen mogelijk te maken.

KATRIEN: We hebben inderdaad meer politici nodig die 
geen inspanning schuwen om er voor te zorgen dat het 
elke dag een stukje beter wordt, en minder politici die 
met oneliners vertellen wat er allemaal slecht is.

MET MARIANNE 
THYSSEN OP 
DE KOFFIE

KATRIEN TIMMERMANS

ILSE VAN HOOF

Sterkere kandidaten, Sterker Oud-Heverlee

#STEMCDENV

UW STEM VOOR MIJ 
EN CD&V GEEFT MIJ EEN 

MANDAAT OM VANUIT 
EUROPA VEEL VOOR ONZE 

GEMEENTE TE KUNNEN DOEN. 
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