
Dit project voorziet de inplanting van 
een woonzorgcampus, een centrum 
voor kort verblijf, een dienstencen-
trum én de bouw van 25 serviceflats. 
Het dikwijls moeilijke overleg met 
alle instanties die bij deze zaak 
betrokken zijn is achter de rug. 
Onroerend erfgoed en stedenbouw 
hebben de ultieme voorstellen van het 
OCMW en van de gemeente definitief 
aanvaard. 
Op de gemeenteraad van februari 
2010 is een pricipieel akkoord bereikt 
over het opmaken van een RUP (ruim-
telijk uitvoeringsplan). Tevens is het 
bestek goedgekeurd. De gemeenteraad 
heeft aan het college de opdracht ge-
geven de procedure op te stellen voor 
de aanstellen van een ontwerper voor 
het RUP via een algemene offerte-

aanvraag.  
Als voorzitter van het OCMW Oud-
Heverlee ben ik niet enkel tevreden 
en fier over het resultaat dat hier is 
bereikt. Ik ben vooral blij omdat we 
nu op termijn onze mensen deze zorg 
in de eigen gemeente kunnen aanbie-
den. Het is ook steeds een streefdoel 
geweest van CD&V in 
Oud-Heverlee dat daar onvermoeibaar 
is blijven aan werken.  Geen loze 
beloften. Goed bestuur. Dicht bij de 
mensen. Het is geen toeval dat dit 
dossier uiteindelijk zijn beslag heeft 
gekregen met CD&V als drijvende 
kracht in de bestuursmeerderheid van 
Oud-Heverlee.
Als OCMW streven we er naar onze 
inwoners die ouder worden zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen, in hun 

vertrouwde omgeving, met de nodige 
dienstverlening.  Maar we zien dat 
op een bepaald ogenblik thuis wo-
nen voor sommige mensen moeilijk 
of zelfs onmogelijk wordt. En dan 
moeten die beroep kunnen doen op 
de nodige voorzieningen binnen hun 
eigen gemeente. De bijna 11.000 
inwoners van Oud-Heverlee hebben 
daar recht op.
Het OCMW zal er over zal waken dat 
“de kouter” beantwoordt aan de noden 
die wij - door de aard van ons werk 
– beter kennen dan gelijk wie. De 
inwoners van Oud-Heverlee hebben 
daar recht op.  

Diane Grauwels

Voorzitter OCMW Oud-Heverlee

Op “de kouter” blijf je dicht bij huis
De kogel is door de kerk. Binnen enkele jaren zullen de inwoners van  
Oud-Heverlee in hun eigen gemeente beschikken over een zorg- en dien-
stencentrum waar mensen die het nodig hebben terecht kunnen. Na een 
lange periode van onzekerheid is de definitieve procedure gestart voor de 
realisering van het project “de kouter” in Blanden.
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Nieuwe gezichten
Op 23 februari 2010 gaf Jos De 
Wachter zijn ontslag uit de gemeente-
raad. Jos werd in januari gekozen tot 
voorzitter van CD&V Oud-Heverlee 
voor drie jaar. Met het voorzitter-
schap en de opvolging van wijlen Jef 
Schevernels in het OCMW zal hij 
al de handen vol hebben. Jos wordt 
opgevolgd door Ilse Van Hoof in de 
gemeenteraad, zo krijgt onze fractie 
er een jonge vrouw bij. Ook in het 
OCMW komt Maggy Steeno bij in de 
fractie CD&V/N-VA.

Speeltuin ZoetWater vernieuwd 
en open
Aan het begin van de Paasvakantie 
ging de vernieuwde speeltuin aan het 
ZoetWaterPark open. De speeltuin 
kende meteen een grote opkomst. 
Met deze eerste fase die gerealiseerd 

is, werkt de gemeente verder aan de 
vernieuwing van het hele gebied. 
Dat zal in fases gebeuren. Zo wil de 
gemeente deze mooie trekpleister 
volop ten dienste van haar inwoners 
stellen. Momenteel is er een stuur-
groep opgericht die dit verder moet 
begeleiden. De opositie heeft daarop 
vragen gesteld waarom Oud-Heverlee 
niet heeft ingetekend op subsidies 
voor een sporthal. Het antwoord is dat 
we hier de beste oplossing willen voor 
onze gemeente. Nu intekenen op iets 
wat we niet kunnen opzeggen en waar 
we later niet mee gediend zijn, heeft 
geen zin, de gemeente wil eerst een 
goede en gedragen keuze maken.

Veilig fietsen is een vreugde voor 
jong en oud 
Daarom worden in onze gemeente de 
fietspaden verder aangelegd. Het feit 
dat wij hiervoor – terecht - beroep 
doen op subsidies van hogerhand 
heeft wel voor gevolg dat enige traag-
heid optreedt bij het uitvoeren van de 
geplande werken.
We hebben intussen wel al goede 
hoop op de verdere aanleg van fietspa-
den in de Maurits Noestraat tot aan de 
bocht met Meerdaalhof.
In de Ophemstraat konden de dos-
siers voor subsidie niet tijdig afgerond 
worden om aansluitend aan de werken 
van Aquafin de fietspaden te verbre-
den en hun definitieve vorm te geven.  
Dat heeft als direct gevolg dat enkel 
de rijbaan hersteld wordt in de oor-
spronkelijke staat.  We verontschul-
digen ons er voor dat de aanleg van 
de baan en die van de fietspaden niet 
tegelijk kan gebeuren. We werken wel 
naarstig verder om dit dossier zo snel 
mogelijk rond te krijgen.
Het dossier voor de Neerijsebaan 
hebben we wel tijdig in orde gekre-
gen. Dit betekent dat er daar  samen 
met de heraanleg van de wegenis,  
brede fietspaden aangelegd worden. 
Waar het mogelijk is, zal daar een 

afscheiding met een haag gerealiseerd 
worden.
In Oud-Heverlee hebben de eerste 
voorbesprekingen plaats gevonden om 
fietspaden te realiseren tussen de twee 
scholen. Bedoeling is om de as Wa-
versebaan, Leuvensestraat ook verder 
in fases te realiseren. 
Weet dat we er als CD&V zeker onze 
schouders en onze fiets onder zetten.

Oud en toch nieuw benut
In Oud-Heverlee zal ook het oud 
gemeentehuis aangepakt worden met 
uitbreiding voor de bib als gevolg, een 
lift om de toegankelijkheid te verbe-
teren, extra lokalen voor de academie 
voor muziek en woord en zelfs nog 
een extra multifunctioneel lokaal voor 
de school.

Op 31 maart hield de jeugddienst 
de eerst buitenspeldag
We hadden een heuse speelstraat in 
de Pastoor Tilemansstraat en hadden 
ook mogelijkheden gecreëerd op de 
speelberg  (Sint-Joris-Weert) en aan 
de Bremberg (Haasrode) waar telkens 
een wandeling vertrok  met het Agent-
schap voor natuur en bos en waar 
met begeleiders van speelplein Don 
Bosco, Mooss  tal van constructies 
gemaakt konden worden. Het weer 
zette wel wat van de activiteiten bui-
tenspel, maar de spirit was er zeker en 
volgend jaar zullen ook de weergoden 
meewerken om deze activiteit in haar 
werkelijke waarde te laten ontplooien.

Zwerfvuilactie
In Oud-Heverlee trokken tientallen 
vrijwilligers in het weekend van 12 
en 13 maart 2010 de straten op om 
zwerfvuil te verzamelen. Een prachtig 
initiatief met een stijgend succes waar 
meer dan honderd  dorpsgenoten van 
allerlei leeftijden aan deelnamen.
Zowel verenigingen als individuele 
burgers hebben hun steentje bijgedra-
gen en werden maximaal betrokken 

KORTNIEUWS
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bij deze actie. Het sensibiliseren van 
de burgers is een belangrijk en nood-
zakelijk onderdeel in het streven naar 
een nette en propere omgeving. 
Na de afloop konden alle deelnemers 
in het gemeentehuis zoveel pannen-
koeken eten als ze wensten en kregen 
ze als aandenken een gepaste balpen 
met het gekende opschrift: ‘indevuil-
bak.be’.

KORTNIEUWS

De provincie wil dat de gemeenteraad 
de procedure tot goedkeuring van 
haar Ruimtelijk Structuurplan hervat 
“vanaf het moment van de sluiting 
van het openbaar onderzoek” (2 juni 
2009). 

In haar gemotiveerde beslissing zegt 
de Bestendige Deputatie dat zowel de 
GECORO (gemeenteraadscommissie 
voor ruimtelijke ordening) als het ge-
meentebestuur, hard hebben gewerkt 
om de 1596 bewaarschriften die in 
Oud-Heverlee tegen het ontwerp van 
structuurplan werden ingediend te 
behandelen.

Een klacht van de oppositie in de 
gemeenteraad over het vaststellen van 
het structuurplan buiten de voorziene 
termijn, werd derhalve niet aanvaard. 

De bezwaren van de Bestendige De-
putatie stoelen wel op andere klach-
ten van de oppositie. De Provincie 
meent dat niet alle bezwaarschriften 
zijn opgenomen in het advies van de 
GECORO en dat de bezwaren die wel 
werden opgenomen niet allemaal zijn 

besproken. 

Bovendien vindt de Bestendige 
Deputatie dat waar de gemeenteraad 
het advies van de GECORO niet heeft 
gevolgd, deze afwijking op een aantal 
punten onvoldoende is gemotiveerd.
 
We dienen dus vanaf het einde van het 
openbaar onderzoek nog aanpassin-
gen te doen en daarna ons plan voor 
goedkeuring terug te sturen naar de 
provincie.

CD&V blijft zich verder inspannen 
om een goed structuurplan goedge-
keurd te krijgen.

We zullen het nodige doen om de 
gevraagde informatie aan de provincie 
te bezorgen om te vermijden dat onze 
inwoners hinder ondervinden van 
het gebrek aan een werkbaar en voor 
iedereen aanvaardbaar structuurplan. 
We overleggen met ons advies-bureau 
en vragen aan de provincie verdui-
delijking van de punten die werden 
aangehaald om de ingediende versie 
niet goed te keuren. 

Het structuurplan bepaalt de grote 
lijnen waarbinnen een gemeente 
bepaalde zaken kan realiseren en blijft 
een constant werkinstrument. We heb-
ben dit hard nodig om verdere verfij-
ningen aan te pakken en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te laten opstellen 
waar dan de bevolking weer de moge-
lijkheid krijgt om zich over bepaalde 
punten uit te spreken.

We houden u verder op de hoogte van 
het verloop.

Adri Daniëls

Schepen van verkeer en mobiliteit

Provincie vraagt verduidelijking en aanpassingen

Stand van zaken Gemeentelijk Structuurplan
De provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentebestuur laten weten dat 
de Bestendige Deputatie het Ruimtelijk Structuurplan van Oud-Heverlee 
zoals dat op 15 december 2009 definitief werd vastgesteld, niet kan goed-
keuren.
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zin in een 
stevig ontbijt?
zondag 30 mei 2010:

CD&V brengt mensen rond de tafel 
om te eten en te spreken

We zijn halfweg de gemeentelijke bestuursperiode. In meer dan 120 
gemeenten in Vlaanderen wil CD&V samen met u bespreken wat er al is 
gerealiseerd en wat we nog moeten aanpakken voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012.
Wacht niet tot 30 mei om je bijdrage te leveren! 
Stuur ze ons nu al door op: www.cdenv.be/ronddetafel


