
UITNODIGING

2016 IN DE
BUURT

DuurzaamDuurzaam Oud-HeverleeOud-Heverlee

Historisch akkoord met een

notariële akte

Ik,Ik, jij,jij, wijwij inin Oud-HeOud-Hevverleeerlee

20122012 -2015-2015 Oud-HeOud-Hevverleeerlee vveiligeilig

onderwonderwegeg

NieuwjaarNieuwjaarsrsrececeptieeptie 2222 januarijanuari

20162016

ININ DEZEDEZE BUURBUURTKRTKRANTANT

Lees verderNieuwjaarskrant in samenwerking met CD&V

Oud-Heverlee

Verantwoordelijke uitgever: Jos De Wachter

Waversebaan 220 3050 Oud-Heverlee

2

2

3

Wil je 2016 goed gezind beginnen?

Heb je vorig jaar de lekkere hapjes en de boeiende speeches gemist? Dan krijg

je dit jaar een nieuwe kans. Breng zeker ook je familie, vrienden en buren mee!

Eurocommissaris Marianne Thyssen, burgemeester Adri Daniëls en het hele

CD&V-bestuur nodigen alle inwoners van Oud-Heverlee uit op de

Nieuwjaarsreceptie .

Vrijdag 22 januari om 20u
in de Ruiterschool LRV, Waversebaan 99, Oud-Heverlee
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Waar een WIJ is, is een weg

Een samenleving, daar maken wij samen

werk van: ik, jij, wij. Voor een betrokken

samenleving en gemeente waar ik, jij, wij

bij horen en een plaats hebben. CD&V is

de partij die iedereen een plaats wil

geven, een warme samenleving, een

warme gemeente, een warme buurt.

In onze hoofdstad is de terreurdreiging

gevaarlijk dichtbij gekomen: scholen en

restaurants werden gesloten, de metro lag

enkele dagen stil, militairen patrouilleren

op straat om het tot voor kort ondenkbare

te voorkomen, nl. de gruwel van een

terreuraanslag.

Op zondag 22 november werd voor het

eerst de Vredesmarkt aan het Zoet Water

georganiseerd. De warme solidariteit met

het Zuiden die ik bij de vele bezoekers

mocht voelen, staat in scherpe

tegenstelling met deze tijden van angst en

blind geweld. Vele andere vrijwilligers in

Oud-heverlee zetten zich in onze gemeente

in voor de medemens, ver weg en dichtbij.

De legislatuur is halfweg. Na 3 jaren

kunnen we terugblikken op het vele werk

dat is afgeleverd, en de mooie projecten

die in de steiger staan. De kiezer vroeg in

2012 om een versnelde inhaalbeweging

bij de vernieuwing van onze wegen en

dorpskernen. Je kan in dit krantje lezen

hoe we dat aanpakken.

Geniet van de eindejaarsfeesten en hou

het veilig op de weg. Ik wens jou en je

familie een veilig en gezond 2016

Adri Daniëls

Burgemeester
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in Oud-Heverlee
De nieuwjaarskrant van jouw buurt

Oud-Heverlee . Neem ook een kijkje op oud-heoud-hevverleeerlee.cdenv.cdenv.be.be
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Historisch akkoord met een notariële akte

Op woensdag 25 november ondertekenden de vertegenwoordigers van de kerkfabrieken
van Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Blanden en Haasrode de notariële aktes die het
historische akkoord bezegelen dat eerder onderhandeld werd.

Het gemeentebestuur onderhandelde met de kerkfabrieken om duidelijkheid te scheppen
over de eigendomsrechten van enkele percelen in de dorpskernen. Zolang er
onduidelijkheid bestond, kon de gemeente niet investeren in de vernieuwing van gebouwen
en openbare ruimte. Burgemeester Adri Daniëls (CD&V): “Je mag dit gerust een historisch
akkoord noemen omdat er sinds het optreden van Napoleon in België onduidelijkheid
bestond tussen de gemeentelijke overheid en de kerkfabrieken over de eigendomsrechten.“

Nu de aktes ondertekend zijn, kan het gemeentebestuur in dialoog verder werken aan de
verbetering van de dorpsinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten. In het
dorpscentrum van Oud-Heverlee zal men de verouderde zaal en een onoverzichtelijk
kruispunt kunnen verbeteren. In Sint-Joris-Weert raakte de pastorij in verval. De gemeente
zal er op termijn een nieuwbouw kunnen optrekken als ontmoetingsplaats voor de inwoners.
In Blanden wacht de pastorij al jaren op restauratie. In Haasrode kan nu zowel kerk als de
pastorij aangepakt worden en kan men het dorpsplein herinrichten in het kader van de
dorpskernvernieuwing.
Een eerste stap in de vernieuwing van de dorpskern van Oud-Heverlee wordt in januari
gezet met een informatie-avond voor alle geïnteresseerden.

DUURZAAM OUD-HEVERLEE

Met CD&V Oud-Heverlee investeren in de
toekomst

Vernieuwde wegen
CD&V kijkt vooruit en wil van Oud-
Heverlee een mooie, veilige en warme
gemeente maken, waar WIJ allemaal
graag wonen, werken, spelen en naar
school gaan.
Daarom zetten we in op grote
investeringen in wegen en ietspaden, in
een woonzorgzone en in dorpskernen. Er
is inderdaad een belangrijke achterstand
in te halen uit het verleden. Maar we
hebben ook oog voor kleine ingrepen
zoals energiebesparing,
snelheidsremmende maatregelen,
speelpleinen... Het is in die optiek dat we
drie jaar geleden de legislatuur gestart
zijn. We gaan in 2016 verder op deze
weg.

De omvangrijke werken aan de Maurits
Noëstraat, de Gemeentestraat en de
Grezstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat
verdelen onze gemeente tijdelijk in twee.
Natuur en milieu zullen na de werken
properder en gezonder zijn. Als beloning
voor het ongemak zullen onze gezinnen
na de werken veilig over nieuwe
ietspaden kunnen rijden.
Tijdens informatievergaderingen eind
2015 kon men uitleg krijgen over de
werken in de Waversebaan (OH),
Leuvensestraat en Kauwereelstraat
(SJW), Duivenstraat en Alex
Vermaelenstraat (BL). In januari 2016
komen er bewonersvergaderingen voor
de heraanleg van de Bovenbosstraat (BL,
HR) en de Blandenstraat (HR), en over de
dorpskernvernieuwing in Oud-Heverlee.

Maurits Noëstraat -
Gemeentestraat -
Grezstraat
Nieuwe riolering en nieuwe ietspaden tussen de

Meerdaalweg en de Pragenstraat.

Waversebaan : tussen
Boslaan en Blokkenstraat
Nieuwe ietspaden. Werken starten in 2016.

Leuvensestraat: tussen
spoorweg en
P. Tilemansstraat

Bewoners kiezen voor gescheiden ietspaden. De

verkeerssnelheid zal geremd worden met

wegversmallingen.

Werken starten in 2017.

Kauwereelstraat
Nieuwe riolering en nieuwe ietspaden. Werken

starten in zomer 2016.

Bovenbosstraat: N25 tot
Konijnenhoekstraat
bewonersvergadering op 18 januari 2016.

Gemeentehuis – 20u.

Blandenstraat
Van kapelleke tot Dassenstraat. Meer info tijdens

de vergadering op 11 januari 2016

Gemeentehuis – 20u

Dorpskern Oud-Heverlee
Bewonersvergadering 20 januari 2016 - 20u -

Roosenberg

Website van gemeente
Moderne look & feel

DifTar
Vanaf februari 2016 nieuw

afvalophaalsysteem. Beter sorteren, afval

vermijden om geld te besparen

Alexander
Vermaelenstraat
Informatievergadering op 10 november 2015.

Start werken in 2016.

Duivenstraat
Bewonersvergadering vond plaats op 21

september 2015. Werken starten in 2016.



IK, JIJ, WIJ IN OUD-HEVERLEE

In mei 2015 werd het nieuwe speelpleintje in de Bomenwijk

van Oud-Heverlee feestelijk geopend. Feestelijke muziek, een

glaasje bubbels of fruitsap, ballonnen, een springkasteel, een

kinder-speelgoedmarkt en vooral veel goedgezinde buren

maakten er een gezellige namiddag van.

Er was al vele jaren vraag naar een speelpleintje in de wijk. Maar

het dossier bleef aanslepen omdat de eigendomsrechten tussen

de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en de gemeente

niet geregeld raakten. Burgemeester Adri Daniëls vertelt: “In

2008 legde ik als schepen het dossier opnieuw op tafel. De

overdracht van de eigendom is recent eindelijk in orde geraakt.

Voor de inrichting hebben we ook de buurtbewoners bevraagd.

Samen met de provinciediensten hebben we het speelpleintje

ingericht naar de wensen van kinderen en buurtbewoners.”

De kinderen van GBS De Letterberg in Oud-Heverlee kregen

een grotere speelplaats met veel groen. Daarvoor werd eerst een

oud huis afgebroken. Bij de indeling en planning van de

speelplaats werd zeer goed geluisterd naar de ideeën van

onderwijzers en leerlingen. Samen met de gemeentelijke

Groendienst en de hulp van ouders en grootouders, hebben de

leerlingen en leerkrachten op 3 december nieuwe bomen,

struiken en bloemen geplant.

Onderwijsschepen Bart Clerckx: “Zowel de leerlingen als de

gastjes in kinderopvang Stekelbees kunnen nu genieten van een

mooie en open ruimte om buiten te spelen. En volgende zomer

kunnen ze snoepen van frambozen en braambessen. Volgend jaar

pakken we de speelplaats in Haasrode aan.”

Vanaf februari 2016 gebeurt de afvalophaling in Oud-Heverlee

via DifTar. De bestaande bruine huisvuilzakken en de GFT-

scheurstickers kan je tot de laatste afvalophaling in januari

gebruiken. Heb je enkele zakken te weinig, of was je voorraad

iets te groot: in het gemeentehuis kan men vuilniszakken per

stuk kopen, en vanaf januari kan je de vuilniszakken of stickers

die je te veel hebt inruilen in het gemeentehuis. Of misschien

heeft je buur het omgekeerde probleem? Dan kan kan je het

eenvoudigweg met hem regelen.

"Bij de invoering van het DifTar-systeem drongen de CD&V-

mandatarissen aan op sociale correcties voor gezinnen.

Gezinnen met kindjes tot 2 jaar krijgen elk jaar een compensatie

van 50 euro. Ook inwoners met medische incontinentie,

leefloners, en inwoners met een sociaal-educatieve toelage van

het OCMW hebben recht op deze tegemoetkoming van 50

euro," zegt OCMW-voorzitster Diane Grauwels.

CD&V bouwt aan een warme en

duurzame buurt

BOMENWIJK SPEELPLAATS DIFTAR



Ilse Van Hoof

Gemeenteraadslid

2012

2015

Katrien Timmermans

Gemeenteraadslid

Oud-Heverlee
veilig onderweg

“Na de heraanleg van
de Vaalbeekstraat in
Oud-Heverlee kunnen
kinderen, ouders en
grootouders veilig over
een breed voetpad
naar school en
bushalte stappen.”

Aan de schoolomgeving in Blanden kwam

een nieuw zebrapad in de Bierbeekstraat.

Daardoor werd de oversteekbaarheid van

de Bierbeekstraat verbeterd en is er geen

dubbele oversteekbeweging nodig ter

hoogte van de Banhagestraat. Samen met

de aanleg van een verhoogd voetpad tussen

de kleuterschool en de lagere school zorgt

dit voor een veiligere situatie voor de

schoolgaande jeugd.

Bart Clerckx

Schepen van Onderwijs

"Verkeersveiligheid aan de
scholen staat bovenaan het
programma van CD&V. Het
Schepencollege heeft
geluisterd naar het advies
van de verkeersraad en is ter
plaatse gaan kijken. Er is nu
een nieuwe veilige
oversteekplaats bijgekomen."

"Mare en Lasse
kunnen nu veilig
in-en uitstappen
als ik ze naar
school breng. Ze
hoeven de
Waversebaan niet
meer over te
steken."

KISS & RIDE

De vernieuwde "Kiss & Ride"-zone aan de Heilig Hartschool in

Oud-Heverlee aan de juiste kant van de Waversebaan zorgt

sinds september 2015 voor een vlotter en vooral veiliger verkeer.

"Fietsers kunnen sinds kort
veilig en comfortabel over het
nieuwe ietspad langs de E40
door Heverleebos. Dit is een
ideaal traject voor onze
schoolgaande jeugd om de ons
omliggende grote scholen te
bereiken."

Kris Debruyne

Gemeenteraadsvoorzitter
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