
De verkiezingen van 25 mei lijken mis-
schien niet belangrijk voor een gemeente 
als Oud-Heverlee. Niets is minder waar. 
Het gemeentebestuur en het OCMW zijn 
de overheden die het dichtst bij de men-
sen staan.  Hun werking wordt sterk be-
invloed door het Vlaamse, federale en 
Europese beleid. 

CD&V staat voor harmonie tussen de 
verschillende bestuurlijke niveaus: een 

verhaal van samenwerken. Sterkere ge-
meenten, sterker Vlaanderen. Ook in 
Oud-Heverlee hebben we voorbeelden 
waar de samenwerking met de andere 
bestuursniveaus tot een win-win leidt 
voor iedereen (lees ook op bladzijde 4 en 
5). Vlaamse en federale CD&V-kandida-
ten beklemtonen de noodzaak voor een 
consistent beleid op alle beleidsniveaus.

Met Marianne Thyssen uit Oud-Heverlee 

als lijsttrekker voor de Europese CD&V-
lijst spelen we onze Europese troef uit. 
Een stem voor CD&V is ook het verschil 
maken in uw buurt. Op de kandidatenlijs-
ten staan gemotiveerde CD&V’ers klaar 
om zich voor u in te zetten.

Adri Daniëls
Burgemeester Oud-Heverlee
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Samen bouwen aan 
een sterker Vlaanderen

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 
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Samen bouwen

De plannen voor de bouw van het Woonzorg-
centrum De Kouter aan de kerk in Blanden 
schieten goed op. In de herfst van 2013 werd 
een architect aangesteld die nu verschillende 
ontwerpen voorstelt. 

OCMW-voorzitter Diane Grauwels: “We stre-
ven naar een ontwerp met een goed evenwicht 
tussen bouwkosten, inplanting in de omgeving, 
leefcomfort en exploitatiekosten.” 

Plannen voor Woonzorgcentrum De Kouter 
schieten goed op

CD&V-gemeenteraadslid Ilse Van Hoof 
leidt haar naamgenoot Els Van Hoof rond 
in de beschermde Sint-Annakerk van Oud-
Heverlee. De altaren en schilderwerken uit 
de 18e eeuw zijn aan herstelling toe. 

De Vlaamse Overheid heeft via het agentschap 
“Onroerend Erfgoed” de subsidie bevestigd 
van meer dan 80 000 euro voor het eerste deel 
van de restauratie.

CD&V-senator Els Van Hoof: ”De instandhou-
ding van ons cultureel patrimonium vraagt 

investeringen die de gemeentelijke draag-
kracht overschrijden. Daarom is financiële 
steun en know-how van andere beleidsniveaus 
een absolute noodzaak. We hebben allemaal 
samen de opdracht om ons Vlaams cultureel 
erfgoed te koesteren. Als Leuvense schepen 
van handel kan ik getuigen dat de culturele 
uitstraling van een gemeente ook een hef-
boom is voor de lokale economie.”

Els Van Hoof is voorzitster van de politieke 
vrouwenbeweging van CD&V. Op 25 mei is zij 
kandidaat als 1ste opvolger op de Kamer-lijst.

Restauratie van de altaren in de 
Sint-Annakerk van Oud-Heverlee

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

CD&V is de enige partij met een sterke nati-
onale én lokale verankering. Omdat we dit 
echt belangrijk vinden. Zo bouwen we samen 
aan het Vlaanderen waarin we graag willen 
leven. Overal waar opbouwend werk wordt 
gedaan vind je CD&V’ers. Waar de nood is, 
gaan we tot  actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus.

Door de dingen samen aan te pakken, samen 
creatief te zijn en samen te ondernemen zijn 
we tot veel in staat: projecten en realisaties 
waar we allemaal goed gezind van worden, 
tot voordeel van iedereen. En dit met sociaal 
rechtvaardige en betaalbare voorzieningen 
voor iedereen die daar nood aan heeft. Ook in 
onze gemeente vind je daar voorbeelden van.

Marc Morris, CD&V-schepen in Bertem, 
bezocht samen met Diane Grauwels het 
Kouter-veld waar de nieuwe gebouwen voor 
de 102 rusthuisbedden, kortverblijf, dagverzor-
ging en assistentiewoningen komen. Tot 2013 
was Marc Morris de hoogste ambtenaar van 
het Vlaamse Departement Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin: ”Ik ben onder de indruk 
hoe Diane en haar team systematisch gezocht 
hebben naar goede voorbeelden in bestaande 
Woonzorgcentra. Ook de Vlaamse overheid 
helpt bij de juiste keuze voor de bouw van het 
nieuwe Woonzorgcentrum.”

Marc Morris is op pensioen gegaan om zich 
voluit als schepen en als bruggenbouwer tus-
sen de verschillende beleidsniveaus in te zet-
ten. Hij vraagt je stem vanop de 12de plaats op 
de Kamer-lijst. 
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Het zwerfvuilkunstwerk aan het Zoet Water 
trekt de aandacht van recreanten en voorbij-
gangers. Het kunstwerk wil een oproep zijn 
om verstandig met afval om te gaan en wegen 
en natuur afvalvrij te houden. Het is tegelijk 
een bedanking voor de inzet van de afval-
peters en –meters die sinds vorig jaar 30km 
Oud-Heverleese wegen afvalvrij houden. 

Het kunstwerk trok ook de aandacht van de 
Kortenbergse CD&V-burgemeester Chris 
Taes die aan onze CD&V-bestuursleden Ilse 
Van Hoof en David Huygens uitlegt: “Als frac-
tievoorzitter in de Provincieraad zie ik hoe de 
verschillende beleidsniveaus de gemeenten 
helpen om natuur en milieu te beschermen. 
Zo kan de Oud-Heverleese natuur ook in 2014 
en 2015 blijven rekenen op de inzet van INL-
ploegen die in 19 gemeenten het lokale  bio-
diversiteitsbeleid concreet gestalte geven.”

Inwoners uit Oud-Heverlee kennen Chris Taes 
ook als voormalig leraar en directeur van het 
Sint-Albertuscollege in Haasrode. Met erva-
ring op alle politieke bestuursniveaus, duwt hij 
de opvolgerslijst voor het Vlaams Parlement.

Natuur en milieu in Oud-Heverlee

De fietsersbrug over de Expresweg N25 in 
Oud-Heverlee is één van de prioriteiten op 
de lijst van 516 fietsprojecten in Vlaanderen 
voor een totaal van minstens 300 miljoen 
euro. In de afgelopen maanden werd het 
ontwerp voor de brug op de verschillende 
beleidsniveaus besproken om de vergun-
ningen en subsidies te krijgen. 

Vlaams Parlementslid (CD&V) Karin Brouwers 
verklaart aan de CD&V-bestuursleden Lieve 
Debraekeleer en Ilse Van Hoof: “Gemeenten 
alleen kunnen dergelijke investeringen voor 
de zwakke weggebruiker niet aan. Daarom 

Fietsersbrug over N25
Eén van de prioriteiten in 

het Vlaams fietsinvesteringsprogramma

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

ontwikkelden we op het Vlaams niveau 
samen met onze minister Hilde Crevits een 
duidelijke visie en een concreet investe-
ringsprogramma. “

Karin Brouwers is vandaag Vlaams volks-
vertegenwoordiger voor CD&V en is vanuit 
o.a. de Commissie Mobiliteit en Openbare 
Werken de perfecte schakel voor de mobi-

liteitsuitdagingen in de Leuvense regio. Zij 
is daarvoor opnieuw kandidaat vanop de 2de 
plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement.
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STERKER VLAANDEREN, 
STERKER OUD-HEVERLEE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De fietsersbrug over de Expresweg N25 in 
Oud-Heverlee is één van de prioriteiten op 
de lijst van 516 fietsprojecten in Vlaanderen 
voor een totaal van minstens 300 miljoen 
euro.

Samen met de Vlaamse overheid in volle 
voorbereiding voor het nieuwe Woonzorg-
centrum De Kouter.

Met financiële steun van het Vlaams 
Agentschap ‘Onroerend Erfgoed’ worden 
de altaren en de schilderijen uit de 18e 
eeuw in de Sint-Annekerk gerestaureerd.
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