
De goed gezind krant
van Oud-Heverlee

Beste lezer,

Ondertussen heeft de lange winter plaats gemaakt voor een nieuwe lente. Ook in Oud-Heverlee 
breekt een nieuwe bestuursperiode aan. Na jaren trouwe dienst van de heer Vandezande als eerste 
burgemeester van de fusiegemeente verwelkomen we Adri Daniëls (58) als tweede burgemeester. 
Voor wie Adri nog niet kent stellen we hem binnenin graag aan u voor.

Met de bestuurswissel wil CD&V ook nieuwe keuzes maken voor de toekomst. Goede zaken mogen 
blijven, andere willen we beter maken. Toetssteen zijn voor CD&V de VIERjarigen. Als we vandaag 
een beslissing nemen in onze gemeente: een nieuw dorpsplein, veilige fietspaden, een renovatie van 
een school, een speelplein, ja zelfs een nieuwe zorgcampus. Zullen die beslissingen ook over 10, 20, 
30, … ja zelfs 50 jaar nog de goede zijn? Niet alles gaat natuurlijk zolang mee, of toch? 

Robbe zal het alvast nog meemaken en met hem laat ons hopen alle VIERjarigen. Daarom nodigt 
CD&V jonge gezinnen uit naar Planckendael met speciaal oog voor de vierjarigen. Zou het er iets 
mee te maken hebben dat Kai-Mook, de bekende olifant, ook vier jaar wordt?

Wij hopen u alvast daar te zien. 

Schrijf u daarom in via www.cdenv.be/goedgezind. Inschrijven is verplicht, ook voor wie een abon-
nement heeft. Volwassenen betalen 15 eur, kinderen zijn gratis. (Wie een abonnement heeft, be-
taalt niet maar schrijft wel in). Schrijf u ook in om in dialoog te gaan met onze ministers, dan kunt 
u ook aan hen vertellen waar u als inwoner van Oud-Heverlee van wakker ligt. Alle 4-jarigen (ge-
boortejaar 2008-2009) krijgen ook een ware VIP behandeling door de dooppeter van Kai-Mook, 
Minister-President Kris Peeters. Schrijf u in met promocode: Oud-Heverlee, dan trakteert onze 
burgemeester u daar ter plaatse met een lekker drankje. 
De 4-jarigen die een kindertekening inkleuren en meenemen maken kans op een exclusieve 
rondleiding achter de schermen bij Kai-Mook!

Robbe en Adri zijn er alvast klaar voor !

Genegen groet,

JOS De WAcHter, voorzitter CD&V Oud-Heverlee

Gratis inkom voor kinderen 
(t.e.m. 12 jaar)

20 Mei 2013
Planckendael

Pinkstermaandag

Mechelen

Ga in dialoog met onze ministers 

en geniet van gratis frietjes!

Meer info & inschrijven?

www.cdenv.be/goedgezinddag

GRATIS INKOM 
VOOR KINDEREN (t.e.m. 12 jaar)

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 -1040 Brussel

Maak kennis met een goed gezinde 
burgemeester : Adri Daniëls

wat maakt u 
in oud-heverlee 

goed gezind? 
laat het ons weten 

via facebook of stuur 
uw goed gezinde suggesties 
aan Cd&v oud heverlee ..........

#goedgezind

Ben je 4 jaar (geboortejaar 2008-2009) 

kom dan naar onze goed gezinddag 

op pinkstermaandag 20 mei in Planckendael. 

Breng je broertjes, zusjes, vriendjes , mama, papa, 

opa, oma en de hele familie mee. 

Maak een mooie tekening en krijg een exclusieve 

rondleiding en breng me een bezoekje. 

Ik zet alvast mijn feesthoed op.

Inschrijven op www.cdenv.be/goedgezinddag

IlSe VerKOzen AlS 
VOOrzItSter regIO leuVen

Op 18 maart 2013 werd Ilse Van Hoof 
verkozen als voorzitster van Vrouw 

& Maatschappij voor de regio 
Leuven. Ilse Van Hoof woont in 

Vaalbeek en werd op 14 oktober 
2012 verkozen als gemeenteraads-
lid. Naast de prioriteit voor kind en 
gezin, zet Ilse in op veilig verkeer 

en fietspaden.

OuD-HeVerlee In een 
MOOIe OMgeVIng 
Met De HulP VAn AnB
Op 25 april 2013 hield het Agentschap 
Natuur en Bos een trefdag. Zo wil deze 
organisatie zich beter kenbaar maken 
naar de lokale besturen en geïnteres-
seerden. En dat is niet alles. ANB heeft 
ook plannen voor een structuurvisie in 
Zuid-Dijleland. 

Tussen Leuven en Brussel ligt het uit-
gestrekte Zuid-Dijleland met bosrijke 
gebieden, valleien en plateaugebie-
den. Het gebied bezit uitzonderlijke na-
tuurwaarden en heeft een toeristisch/
recreatieve aantrekkingskracht. ANB 
engageert zich om voor dit gebied een 
structuurvisie op te maken.
SumResearch en BOS+ werden gese-
lecteerd om deze opdracht uit te voeren. 

De nadruk ligt hierbij op het recreatief 
gebruik van dit gebied in de wijde omge-
ving van Leuven en de aansluiting met 
onder andere het stroomgebied van de 
Dijle en het Zoniënwoud. Binnenkort 
start SumResearch met een bevraging 
waar u aan kan deelnemen. U zal de 
link zeker vinden op de gemeentelijke 
website www.oud-heverlee.be .

Welkom op de 
Hoorzitting Dorpskern Oud-Heverlee
De vernieuwing van de dorpskern van Oud-Heverlee is één van de prioriteiten uit het 
CD&V-verkiezingsprogramma.
Naast de renovatie van de pastorie en een moderne parochiezaal, moet de verkeers-
situatie aangepakt worden.
Een veilige omgeving voor onze schoolgangers krijgt bij CD&V absolute voorrang. Op 
onze prioriteitenlijst staan brede voetpaden, zebrapaden en snelheidsbeperkende 
maatregelen. Sluipverkeer door het dorpscentrum moet bekeken worden.
“In maart 2013 vonden verkeerstellingen plaats om een beter inzicht te krijgen in 
de verkeersstromen,” aldus CD&V-bestuurslid David Huygens die als vrijwilliger aan 
deze tellingen meewerkte. Het is tijd om de proefopstellingen (wegversmalling in de 
Bogaardenstraat, één-richting in de Vaalbeekstraat en de Francis Crabbéstraat) te 
evalueren.

Het schepencollege organiseert daarom op 15 mei om 20u een eerste 
hoorzitting in zaal De roosenberg, M. noëstraat 15, Oud-Heverlee. 
Het onderwerp betreft de verkeersafwikkeling door de dorpskern.

Kan je er niet bijzijn, maar wil je toch je voorstel of mening kwijt, dan mag je gerust 
contact nemen met het College van Burgemeester en Schepenen of onze gemeente-
raadsleden Ilse Van Hoof (vanhoof.ilse@telenet.be) en Katrien Timmermans 
(katimmer@hotmail.com), die voor CD&V in de 
commissie verkeer en mobiliteit zetelen, 
gemeenteraadsvoorzitter 
Kris Debruyne 
(kris.debruyne007@gmail.com) 
of met bestuurslid 
David Huygens 
(david.huygens@gmail.com) 
of voorzitter 
Jos De Wachter 

“ voor Cd&v 
is het belangrijk 
een draagvlak 

te hebben bij 
belangrijke 
beslissingen. 

daarom is inspraak 
een must”, 

verklaart burgemeester 
adri daniëls



wilt u ziCh 
ook engageren 

binnen onze partij?
wilt u mee uw 

stempel drukken?
Contacteer ons!

#goedgezind

Cd&v o-h: Adri, je was reeds twaalf jaar schepen en nu 
ben je burgemeester. Velen zullen je al kennen, maar 
stel je eens voor aan alle inwoners.
ADRI: Ik ben 58 jaar en geboren in Sint-Joris-Weert, mijn 
ouderlijk huis staat in de Beekstraat. Ik woon nog steeds 
in Sint-Joris-Weert. Ondertussen is er wel een en an-
der veranderd. Ik ben gehuwd met Jeannine, heb twee 
dochters en ook twee kleinkinderen. Beroepshalve ben 
ik reeds lang actief bij de CM onder meer in de regio 
Kortenberg-Haacht waar ik bewegingsverantwoordelijke 
ben. In de zomer van dit jaar zal ik mijn opdracht bij de 
CM beëindigen om voltijds burgemeester te kunnen zijn.

Cd&v o-h: Mensen kennen je uit de politiek, maar 
waarschijnlijk eerder nog door de sport?
ADRI: Ja, ik heb al heel wat watertjes doorzwommen, 
vooral bij volleybalclub Wevok in Weert. Ik heb in de 
verschillende herenploegen gespeeld en ben ook trai-
ner geweest. Ook als vader en supporter kon je mij daar 
nog wel eens vinden. In een ver verleden heb ik ook 
nog bij de Zwarte Duivels gespeeld, geen idee of dat 
de voorbode van het succes van OHL was, maar ik denk 
het niet. Ook scouting heeft bij mij een speciale plaats 
in de herinnering.

Cd&v o-h: Adri, schepen zijn is één zaak en met twaalf 
jaren op de teller heb je al heel wat ervaring, maar 
burgemeester worden is toch nog iets anders, neen?
ADRI: Ik geef toe dat de dag dat je in handen van de 
gouverneur de eed mag afleggen dat dat ook wel een 
gevoel losmaakt. Ik heb met onze ploeg graag cam-
pagne gevoerd en we hebben er nooit een geheim van 
gemaakt dat als CD&V mee de leiding mocht opnemen 
dat we die verantwoordelijkheid niet uit de weg zouden 
gaan. Ik zie het als mijn taak om als burgemeester de 
ploeg te leiden en te stimuleren en van Oud-Heverlee 

een nog mooiere gemeente te maken. We hebben daar 
in onze gemeente alle kansen toe. De fundamenten zijn 
in het verleden gelegd. CD&V voelde echter de nood 
om op sommige punten een doorbraak te bereiken en 
verbeteringen te kunnen realiseren. Aan ons om nu te 
bewijzen dat die er met de nieuwe bestuursploeg komt. 
Onze coalitiepartners geven toch hetzelfde aan, dus ik 
heb er alle vertrouwen in.
Ik geef grif toe dat ons ook wel enkele serieuze uitda-
gingen staan te wachten. Er wordt meer verwacht van 
lokale besturen, de burger is mondiger en zo hoort het 
ook – we willen meer inspraak organiseren – maar je 
moet als burgervader ook de belangen van alle inwo-
ners verdedigen en iedereen weet dat het economisch 
voor sommigen ook moeilijk gaat. Ik heb daar ook oog 
voor. 

Cd&v o-h: Vragen om één zaak waar je absoluut voor 
gaat op te noemen is waarschijnlijk het vele werk on-
recht aandoen.
ADRI: Vraag me dat nog eens op het einde van mijn ter-
mijn en kijk dan naar de verwezenlijkingen. Ik hoop dat 
iedereen dan het verschil merkt en ziet wat er gebeurd is.

Hebt u vragen? Hebt u suggesties?

Mail ze door aan adri.daniels@oud-heverlee.be of
stuur ze op aan Adri Daniëls, burgemeester
Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

Aarzel niet om me aan te spreken als we elkaar ergens 
in de gemeente ontmoeten. 

Een goed gezind Oud-Heverlee voor iedereen, 
dat is waar ik voor ga !

Onbekend is onbemind:
Wie is onze burgemeester Adri Daniëls

Samen maken we 
een goed gezind Oud-Heverlee

Het leven is niet altijd evident. Ook niet in Oud-Heverlee. De overheid, ook de lokale overheid kan niet alles 

voor u oplossen. Maar toch zijn we ervan overtuigd dat, als we de uitdagingen waar we voor staan 

positief en constructief benaderen, we tot betere oplossingen komen. 

Samen, want iedereen is verantwoordelijk voor een goed gezinde samenleving. 

Daarom vragen we wat u wilt bijdragen om mensen goed gezind te maken, 

welke initiatieven wilt u nemen? En welke suggesties hebt u voor ons? 

In plaats van tegenwerken, alleen te denken aan ons kleine eigenbelang kunnen we onze schouders steken 

onder een groter project: een goed gezinde samenleving waar mensen er zijn voor elkaar 

en op een positieve manier bouwen aan een goede samenleving waar iedereen het goed kan hebben. 

CD&V gelooft daarom in een waardengedreven aanpak waarbij het belangrijk is om mensen met elkaar te 

verbinden door onder andere het verenigingsleven te ondersteunen, om mensen te versterken door te zorgen 

voor werk en re-integratie, om mensen te verzorgen door een goed uitgebouwd OCMW en andere diensten, en 

vooruit te kijken en rekening te houden met de toekomst van onze kinderen. (Voor mij zijn mijn 

kleinkinderen mijn toetssteen en motivatie om vandaag te doen wat goed is voor morgen.)

OCMW-voorzitster DIAne grAuWelS, 
Slagbaan 8, 3053 Oud-Heverlee, 
016 40 63 25, 0494 46 75 56, 
diane.grauwels@oud-heverlee.be 
Bevoegdheden: OCMW, werkgelegenheid 
en PWA, welzijn en sociale zaken.

KrIS DeBruyne
Voorzitter gemeenteraad
Populierenlaan 6
3050 Oud-Heverlee
0495 58 15 26
kris.debruyne007@gmail.com

KAtrIen 
tIMMerMAnS
Gemeenteraadslid
Meidoornlaan 5
3050 Oud-Heverlee
0478 98 25 76
katrientimmermans@skynet.be

IlSe VAn HOOf
Gemeenteraadslid
Maurits Noëstraat 69
3054 Vaalbeek
0476 64 75 20
vanhoof.ilse@telenet.be 

Burgemeester ADrI DAnIëlS, Leuvensestraat 74, 3051 Oud-Heverlee, 
0486 46 48 61, adri.daniels@oud-heverlee.be 
Bevoegdheden: burgerlijke stand en bevolking, politie en openbare 
veiligheid, ruimtelijke ordening, kerkfabrieken, personeel, 
arbeidsveiligheid en - welzijn.

Schepen BArt clercKx
Naamsesteenweg 54A, 
3052 Oud-Heverlee, 
0486 51 54 93, 
bart.clerckx@oud-heverlee.be 
Bevoegdheden: onderwijs, jeugd, 
gezin en kinderopvang, senioren.

wat maakt u 
in oud-heverlee 

goed gezind? 
Contacteer ons met 

uw suggesties !

#goedgezind

wie verdient
een goed gezinde 

pluim in onze 
gemeente?

laat het ons weten!

#goedgezind

wat kunt u 
vandaag nog 

doen om iemand 
in uw buurt 
goed gezind 

te maken?

#goedgezind

HIlDA VAnlIntHOut
OCMW-raadslid
Boslaan 12
3050 Oud-Heverlee
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