
BESTE WARME INWONER 
Als mountainbiker zag ik laatst een buizerd in een holle weg voor me uit vliegen en eens boven staken twee reeën met twee soepele behendige sprongen de weg over.
En toen dacht ik: ‘Ik ben blij dat ik in deze gemeente geboren ben en er mag wonen’
Dus is het logisch dat ik, samen met u, het schepencollege en de gemeenteraad wil ijveren dat onze gemeente een plaats blijft waar inwoners vrienden van 
elkaar zijn en zich hier thuis voelen en tot volle ontplooiing kunnen uitgroeien tot bewoners, begaan met Oud-Heverlee.

We zijn weer even bezig aan een nieuwe legislatuur. Het schepencollege is het programma voor de volgende zes jaren aan het finaliseren.
Het is telkens een evenwichtsoefening om de wensen en noden te toetsen aan de beschikbare middelen die we als gemeente ter beschikking hebben.
We willen verder werk maken van het inrichten van aantrekkelijke kernen zoals die van Oud-Heverlee.
We zorgen voor de afwerking van onze verkeersassen.De as Sint-Joris-Weert tot Heverlee (Leuvensestraat-Waversebaan) en de verdere aanpak van de 
Blandenstraat staan op het programma. Ook de Naamsesteenweg willen we veiliger, versmallen en met betere fietspaden en aangepaste verlichting 
uitrusten. Dit pakken we aan, samen met Afdeling Wegen en Verkeer, (AWV), en stad Leuven.

We zetten ook verder in op veiligheid door in zone Voer en Dijle meer ANPR camera’s te installeren. We merken nu al dat de huidige camera’s aanzetten 
tot veiliger verkeer. Het nieuwe korps bereikte begin mei 2019 ook het beoogde aantal politiemensen van 102 voltijdse equivalenten.
Onze scholen blijven het ook extra goed doen. Zowel de gemeentescholen als vrije scholen zitten goed vol. In Blanden kunnen we, door de aankoop van 
een aanpalende woning nog wat uitbreiden zodat de kinderen meer ruimte krijgen in afwachting van de nieuwbouw. 
Met vriendelijke groeten,  ADRI DANIËLS I Burgemeester I 0486464861 I Adri.daniels@oud-heverlee.be
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Zin om mee te werken aan onze mooie gemeente?  Samen nadenken over dossiers? 
Geloof je ook in een mooie gemeente waar het voor iedereen goed wonen en leven is?  
Kom eens langs op onze bestuursvergadering! Elke 3de maandag van de maand. 
Meer info bij onze voorzitter of mandatarissen.
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EVELINE WEYNANTS EN ARNAUT ARTS 
ZETELEN ALS ONZE 2 NIEUW VERKOZENEN IN 
HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST. 

Kunnen jullie wat meer vertellen hierover? 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW. 
Wij zijn verantwoordelijk voor de individuele dienst- en hulpverlening. Sinds 1 ja-
nuari 2019 moet er binnen elk OCMW een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
opgericht zijn. Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers geno-
men worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Daarom 
is er beslist om deze individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te 
beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Wat zijn jullie taken?
Wij zijn bevoegd voor de individuele dossiers omtrent de maatschappelijke 
dienstverlening en integratie. Dit wil zeggen dat wij beslissingen nemen over de 
toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun. Hiervoor vergaderen wij 1 keer per maand.

Kan je een voorbeeld geven hoe jullie onze mensen helpen?
Wie onvoldoende middelen heeft om een menswaardig leven te leiden, heeft recht op maatschappelijke hulp van het OCMW. 
Wij beslissen welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is per individu.Wij bekijken bijvoorbeeld of iemand in aanmerking 
komt voor een leefloon. Iemand heeft recht op een leefloon als zijn inkomen onvoldoende is en als die persoon niet in staat is om deze 
toestand te veranderen. Maar andere voorbeelden zijn tussenkomst in ziekenhuis- of schoolkosten, budgetbeheer, sociale tewerkstel-
ling, een tijdelijk onderkomen, dringende medische hulp, huurtoelage en/of verwarmingstoelage, mantelzorgpremie, …

Wat zijn jullie eerste bevindingen? 
Wij hebben al enorm veel bijgeleerd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het is geweldig om ons steentje bij te 
dragen om inwoners uit onze gemeente die het momenteel wat moeilijker hebben te helpen. Wij vinden het heel belangrijk dat we 
streven naar een gemeente waar we zorgen voor elkaar. 

Op de nieuwjaarsreceptie van 18 januari waarop we 
terug meer dan 150 sympathisanten mochten verwel-
komen, werd ik door onze leden als nieuwe voorzitter 
verkozen. Ik wil dan ook graag mijn dankbaarheid uit-
spreken voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen en 
zal me dan ook de komende 3 jaar met veel enthousi-
asme trachten in te zetten voor de partij.
Naar aanloop van de gemeenteverkiezingen van 14 
oktober, werd er zowel voor als achter de schermen 
veel werk verzet. Deze inzet en betrokkenheid van ve-
len is en blijft onbetaalbaar en leidde uiteindelijk tot 
een mooi verkiezingsresultaat waarop we terecht trots 
mogen zijn.
Maar het werk is nog niet af. Het is in ieders belang en 
zeker in het belang van de partij dat er goede beslissin-
gen en besluiten worden genomen, rekening houdend 
met alle meningen en met alle, soms uiteenlopende 
belangen, van iedereen. Zo hebben we de afgelopen 
maanden, samen met onze coalitiepartners, hard ge-
werkt aan het beleidsplan 2020-2024.
Ik ben ook fier dat onze nieuwe schepen, Katrien, kan-
didaat is voor het Vlaams Parlement. Haar lokale be-
voegdheden zoals sport, onderwijs en economie zijn 
tevens regionale materies. Ik nodig jullie dan ook uit 
om haar op 26 mei te steunen. 
Verder doe ik een oproep aan iedereen om mee te 
werken aan het vormgeven en uitdragen van ons ver-
haal. We hebben jullie nodig om van onze gemeente 
een aangename plek te maken, een plek waar het niet 
alleen aangenaam leven, wonen en werken is maar 
waar we ons ook thuis voelen. 

WERNER ELPERS I Voorzitter I elpers@fonds.org

DE VOORZITTER SPREEKT 

Van links naar rechts: Eveline Weynants, Arnaut Arts, 
Paul Vleminckx, Jos De Wachter, Katrien Timmermans, 
Bart Clerckx, Adri Daniëls, Kris Debruyne

ONZE MENSEN
IN DE GEMEENTE

EVELINE WEYNANTS
0472458364 I evelineweynants@hotmail.com

ARNAUT ARTS
0499115645 I Arts.arnaut@hotmail.com
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Kersvers schepen Katrien Timmermans krijgt maar niet genoeg van verkiezingen en staat op de  
CD&V lijst voor het Vlaams Parlement (13de plaats).
Onderwijs, sport, ondernemerschap en kinderopvang, zijn haar bevoegdheden in onze gemeen-
te, maar de contouren worden vaak op Vlaams niveau uitgetekend. Reden te meer om mee te 
stappen op “de (Vlaamse) Weg Vooruit” en de lokale belangen te behartigen!
De capaciteit van het onderwijs staat onder druk in onze Leuvense regio. Katrien wil ijveren voor 
bijkomende investeringen in scholenbouw. Subsidiedossiers voor een nieuwbouw, zoals de Ba-
sisschool De Lijsterboom in Blanden of de dorpsschool in Sint-Joris-Weert, werden ingediend 
maar het is jaren wachten op de eerste steen.
Onze kinderen krijgen al een tijdje te maken met een aanmeldingsprocedure om te starten in 
het secundair onderwijs. Keuzestress en bang afwachten, zou voor vele kinderen en ouders uit 
den boze moeten zijn in de laatste weken van het 6de leerjaar.  
Als jeugdadvocaat behartigt Katrien de belangen van minderjarige kinderen die onder toezicht staan 
van de Jeugdrechtbank. Hun ouders zijn niet in de mogelijkheid om voor hen te zorgen. Deze kinderen 

hebben vaak ook bijzondere noden. Katrien pleit voor nog meer middelen voor de bijzondere jeugd-
zorg en de kinderpsychiatrie. Ook pleegouders verdienen meer ondersteuning en erkenning.
Een speerpunt van CD&V in Vlaams-Brabant is het versterken van de eigenheid van de landelijke 
gemeentes en regio’s. De verdeling van de middelen per inwoner moet evenwichtiger. Van een 
landelijke gemeente wordt altijd maar meer verwacht, zonder dat hiervoor de juiste budgetten 
tegenover staan. Bij het opstellen van het beleidsplan 2020-2025 voor onze gemeente blijkt dit 
eens te meer. Een sportinfrastructuur vernieuwen (vb. kantine Stormvogels Haasrode), de Zoet 
Water site aanpakken, wegen aanleggen, bekwaam personeel tewerkstellen,… allemaal dro-
men te verwezenlijken met toch wel een beperkt budget in vergelijking met de grote steden. 
Katrien gaat de uitdaging aan !

KATRIEN TIMMERMANS
Schepen van onderwijs, sport, gezin en kinderopvang, lokale economie, gelijke kansenbeleid
0478982576 Katrien.timmermans@oud-heverlee.be 

KATRIEN GAAT 
DE UITDAGING AAN !

OUD-HEVERLEE VOOR IEDEREEN

Onze nieuwe bestuursploeg heeft zijn ontwerp van be-
leidsplan klaar.  Wij hebben geluisterd naar de bevolking 
en de gemeentelijke diensten en zijn tot een ambitieus 
plan gekomen dat werk maakt van een warme gemeente 
voor iedereen. 
Dit ontwerp leggen wij voor aan alle gemeenteraadsleden 
en de adviesraden. Ook zullen de bewoners de kans krij-
gen om hun mening te zeggen over dit ontwerp zodat wij 
ons finaal plan kunnen presenteren op de gemeenteraad 
van juni.
Naast de geplande wegenwerken die de burgemeester 
heeft opgesomd, zetten wij in op verbinden met investe-
ringen in sportinfrastructuur voor de stormvogels, ont-
moetingscentra, een eigen gebouw voor de muziekaca-
demie, het Zoet Water, een zorgzame gemeente, groene 
ontmoetingsplaatsen in elk dorp,… 

U leest ons ontwerp van beleidsplan binnekort op de 
website en wij zijn benieuwd naar uw mening op 6 juni 
in het gemeentehuis. 

BART CLERCKX
Schepen van financiën, cultuur, senioren, 
kerkfabrieken en land- en tuinbouw
0486515493 I bart.clerckx@oud-heverlee.be

De start van de bouw van de woonzorgzone is een bijzonder moment. 10 jaar geleden maakte ik de overstap van gemeen-
teraad naar de OCMW-raad om dit project mee te begeleiden. Toen was er nog geen sprake van een private partner of een 
vzw. Na een studie kwam bij het gemeentebestuur het besef dat we hier met een PPS (publiek private samenwerking) beter 
gediend zouden zijn.
In 2012 zag de vzw het levenslicht. Tegen 2016 zou een rusthuis en serviceflats moeten verrijzen. De realiteit is soms anders. 
De bouw is nu gestart, de eerste steen of moet ik zeggen de eerste bank gezet. Het gebouw zal af zijn eind 2020.
We mogen daar als inwoner van Oud-Heverlee best fier op zijn: de gemeenschap investeert in de zone minder dan 0.5 mio 
€ belastinggeld en blijft eigenaar van de grond. Het project wordt autonoom gefinancierd (19.8 mio €) en uiteindelijk na 
meer dan 30j wordt de gemeente terug volle eigenaar. Er komen 105 kamers in het woonzorgcentrum, een dagverzorgings-
centrum, een lokaal dienstencentrum met vergaderruimtes en grand café, 25 assistentiewoningen en een ondergrondse 
parking. Bij de voltooiing komt tussen de woonzorgzone en de kerk een mooi park. Dit zal een nieuw kloppend hart voor 
Blanden worden.
Interesse als bewoner of werknemer: hou www.wzzdekouter.be in de gaten. Als tevreden voorzitter geef ik de fakkel nu 
door aan mijn opvolger Kris Debruyne. 
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door VOORZITTER 
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