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Via een formulier in ons vorige huis-aan-
huisblad en een webformulier konden jul-
lie de afgelopen maanden de werking van 
het huidige gemeentebestuur beoordelen. 
De analyse van de resultaten is klaar. Wat 
blijkt? Er is sterke vooruitgang geboekt 
ten opzichte van de vorige peiling in 2012 
op het einde van de vorige legislatuur.  

Mooie punten 
Vooral op het vlak van inspraak en 
communicatie krijgt dit gemeentebestuur 
mooie punten. Ook jullie vertrouwen in 
dit gemeentebestuur is groot. 

De belangrijkste werkpunten zijn terug te 
vinden in de categorie van verkeer en mo-
biliteit. De resultaten tonen aan dat jullie 
het reeds geleverde werk appreciëren, maar 
dat er duidelijk nood is aan nog meer in-
vesteringen in wegen, voet- en fietspaden. Werk nog niet klaar 

Uiteraard is het onmogelijk om de achter-
stand van vele jaren goed te maken in één 
legislatuur. Tijdens de afgelopen vier jaar 
is er heel wat verwezenlijkt, maar het werk 
is nog niet klaar, zoals u kan lezen verder 
in dit huis-aan-huisblad. 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat ook 
de dienstverlening van de politie, zowel op 
het vlak van inbraakpreventie als ver-
keersveiligheid, nog wat meer aandacht 
verdient. Ook vragen jullie meer werk 
te maken van de ondersteuning van de 
thuiszorg, betaalbare woningen en een 
milieuvriendelijk beleid.

Een onschuldige kinderhand trok de 
10 winnaars die elk een kadobon van 
Oud-Heverlee ter waarde van 50 euro  
mogen verwachten. De winnaars worden 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Duurzaam verder 
werken en investeren

De vakantieperiode ligt al een tijdje 
achter ons, het nieuwe schooljaar 
loopt al op wieltjes. Iedereen is weer 
aan het werk. Ook N-VA Oud-Hever-
lee is er opnieuw stevig ingevlogen! 

In dit huis-aan-huisblad vindt u de re-
sultaten van onze enquête ‘Iedereen 
burgemeester 2016’. Deze enquête 
werd massaal ingevuld. We zijn dan 
ook terecht blij dat we op u kunnen 
blijven rekenen! U kan uiteraard een 
nieuwe versie van ‘Iedereen burge-
meester’ verwachten in 2018, zodat 
uw inspraak in het beleid verzekerd 
blijft! 

De resultaten van onze bevraging 
tonen aan dat we goed gestart 
zijn, maar dat er nog ruimte is voor 
verbetering, omwille van de grote 
achterstand. De komende jaren moet 
er inderdaad nog heel wat werk 
verzet worden! We blijven investeren 
in de verandering in de gemeente. 
We blijven inzetten op nieuwe wegen, 
voet- en fietspaden. Alleen zo kunnen 
we Oud-Heverlee en de verschillende 
deelgemeenten opnieuw aantrekkelijk 
maken en vooral de verkeersveilig-
heid in onze gemeente verhogen.

 Sven Deferme
Voorzitter

 Alexander Binon
Eerste schepen

 De trekking van de winnaars door 
een onschuldige kinderhand.

Enquête ‘Iedereen burgemeester’ 2016
Dit gemeentebestuur doet het goed!
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Interview met Katty Mommaerts
OCMW-raadslid en secretaris N-VA Oud-Heverlee

Stilstand in project De Kouter
De N-VA betreurt dat de plannen om een eerste woonzorgzone in Blanden te bouwen de koelkast ingaan. Het project van 
woonzorgzone De Kouter geraakte immers niet op de Vlaamse erkenningslijst wegens voorlopig geen geld. Zo zijn we de enige 
gemeente met meer dan 10 000 inwoners zonder ook maar één rusthuisbed. De vzw De Kouter, die de woonzorgzone wil 
realiseren, zal niet bij de pakken blijven zitten.

De gemeente heeft immers wel degelijk nood aan een rusthuis, kortverblijven en assistentiewoningen, die allemaal in het project 
werden opgenomen. Bovendien wordt er naast de woonzorgzone ook een park van twee hectare voorzien dat voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. Door een onbegrijpelijke beslissing van de Vlaamse regering mogen de plannen weer opgeborgen 
worden, ondanks alle investeringen die reeds gebeurd zijn.

Momenteel lopen er procedures bij de Raad van State om deze niet erkenning aan te vechten. De Raad van State zal ten vroegste 
in de loop van 2017 uitspraak in deze zaak doen. Minstens tot dan blijven de plannen van De Kouter in de koelkast. N-VA volgt 
de zaken van nabij op en zal samen met haar coalitiepartners er alles aan doen om het project te laten slagen.

Katty, stel je eens even kort voor.
Ik ben Katty Mommaerts, 50 lentes jong, mama, oma, en ik 
werk bij EUROCONTROL.

Waarom koos jij voor de N-VA?
Ik ben lid van het eerste uur bij N-VA, maar daarvoor altijd 
VU-gezind geweest. Vlaanderen heeft immers zoveel om fier op 
te zijn! Ik kwam bij het lokale bestuur op vraag van toenmalig 
voorzitter Yves Defoort en daar heb ik nog geen moment spijt 
van gehad. De N-VA-bestuursgroep van Oud-Heverlee is een 
hechte groep waar ik ook echte vrienden heb leren kennen. Het 
zijn stuk voor stuk mensen die gedreven zijn om het juiste te 
doen voor Oud-Heverlee.

Je zetelt in de OCMW-raad. Wat is de functie van de OCMW-raad 
en waar zet je je persoonlijk voor in binnen deze raad?
Binnen de OCMW-raad hebben we vooral een adviserende, toe-
ziende en ondersteunende taak. De leden van de OCMW-raad 
vormen een verantwoordelijke groep waar ieder zijn steentje bij-
draagt en waar ieders mening gehoord kan worden. We werken 
aan projecten zoals:
• Buren voor buren: een initiatief waar vrijwilligers mensen 

die hulpbehoevend zijn een handje toesteken, gaande van 
helpen met boodschappen, vervoer, etc. Dit project concen-
treert zich momenteel in de deelgemeente Sint-Joris-Weert.

• Dienst 65-plus: organisatie van infosessies en allerhande 
activiteiten

• Project 80-plus waar maatzorg centraal staat

Buiten deze projecten wordt de OCMW-raad steeds geconsul-
teerd in het nemen van beslissingen in sociale dossiers, perso-
neelsbeleid en de goedkeuring van het meerjarenplan.

Op dit moment werken het OCMW en de gemeente al actief 
samen aan de uitbouw van het seniorenbeleid, het jeugdbeleid 
en het beleid naar kansengroepen. In de toekomst zal dit zeker 
nog verder uitgebreid worden.

Je bent ook secretaris van de afdeling, een niet te onderschat-
ten functie. Wat houden je taken zoal in?
Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de algemene admi-
nistratie van het bestuur. Dit wil zeggen: het organiseren van de 
bestuurs- en ledenvergaderingen, de uitnodigingen en versla-
gen uitwerken en doormailen, evenementen mee organiseren, 
enzovoort.

Hoe bevalt de gemeentepolitiek jou? 
De gemeentepolitiek interesseert me sterk, die staat immers het 
dichtste bij ons dagelijks leven. Maar het gaat ook over de toe-
komst van onze kinderen en kleinkinderen. We moeten aan de 
volgende generaties een Oud-Heverlee kunnen doorgeven waar 
het nog steeds fijn is om te wonen, spelen, fietsen en wandelen 
en waar ook jonge mensen zich thuis voelen. Mijn tweede grote 
passie ligt dan weer in Europa, ook al krijgt die momenteel veel 
kritiek om de late of lakse aanpak in vele dossiers. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat net in Europa de oplossing voor vele pro-
blemen ligt en dat ‘samen sterk’ echt wel  opgaat,  vooral op vlak 
van veiligheid en economie.

“Gemeentepolitiek 
gaat over de 
toekomst van onze 
kinderen.”

Katty Mommaerts  
OCMW-raadslid
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Eerste kunstwerk onthuld in de kunstdreef  
Op 15 augustus 2016 werd de kunstdreef aan het Zoet Water officieel geopend. De eerste steen werd officieel onthuld, nadat 
vier leerling-steenkappers van Prosperos vzw hem hebben bewerkt. Eén voor één werden de letters van het gedicht van Wim 
Van den Abeele uitgekapt, tot het geheel zichtbaar aanwezig was op de steen.

‘In de dreef naar het Spaans Dak aan het Zoet Water in Oud-Heverlee 
werden grote stenen geplaatst. Deze stenen dienen om het groene en 
natuurlijke karakter van de omgeving niet te ontsieren met geparkeerde 
wagens. Schepen van cultuur Maggy Steeno (N-VA) bedacht echter dat er 
met deze stenen een kunstzinniger project op touw kon worden gezet: de 
creatie van een heuse kunstdreef.’

 De steenkappers van Prosperos, dichter Wim Van den Abeele en Maggy 
Steeno, schepen van Cultuur bij de onthulling van de eerste steen.

De roze zak: een ongelooflijk succes!
Bijna elk gezin in Oud-Heverlee heeft hem ondertussen wel ont-
dekt: de roze zak, waarin men zachte plastics kan recycleren. U 
nog niet? Kijk snel even op de website van de gemeente, daar vindt 

u alle verkooppunten bin-
nen Oud-Heverlee. 

Dankzij de roze zak kan je 
meer besparen op je afval-
factuur. In deze zak kan je 
zachte plastics verzame-
len zoals kleine potjes, fo-
lie, zakjes, kleerhangers, 
bloempotjes en klein speel-
goed. Twijfel je toch nog 
of bepaald afval in de roze 
zak gestoken mag worden? 
Raadpleeg de website van 

Ecowerf voor een duidelijk overzicht van alle toegelaten zachte 
plastics.

De roze zak is een groot succes. De reden hiervoor schuilt hem 
ongetwijfeld in de kostprijs. Eén roze zak kost je 0,25 euro. Dat 
is beduidend minder dan wat je zou betalen als je dat afval in de 
zwarte bak zou moeten sorteren. 

Momenteel dienen de roze zakken nog aangeboden te worden in 
het containerpark. Dit is volledig gratis! Je hebt hiervoor dus geen 
knipkaart nodig als je enkel de roze zak komt aanbieden. Geraak 
je niet op het containerpark? Dan kan je je zachte plastics nog 
steeds kwijt bij het huisvuil. Het is echter zowel voor het milieu 
als voor je portemonnee voordeliger om gebruik te maken van 
de selectieve inzameling van plastics. N-VA Oud-Heverlee ijvert 
ondertussen voor het ophalen van de roze zak door Ecowerf, net 
zoals de GFT-bak, de PMD-zak of het grof huisvuil. We blijven 
hiervoor onderhandelen.

 Tom Teck, schepen van Openbare Werken

N-VA maakt werk van betere wegen
De kracht van Verandering uit zich tijdens deze legislatuur in grote 
mate in wegeniswerken. De N-VA kiest ervoor om te investeren in 
betere wegen om de veiligheid te verhogen en om onze gemeente 
aangenamer en groener te maken. Veilige mobiliteit vinden we immers 
een basisrecht en geen luxeproduct. 
In totaal investeren we tijdens deze legislatuur meer dan 7 miljoen 
euro in het gemeentelijke wegennet. De komende jaren zijn er nog 
een aantal werken gepland, zoals de (gedeeltelijke) heraanleg van de 
Duivenstraat, Bovenbosstraat, Blandenstraat, A. Vermaelenstraat, 
Waversebaan en de Leuvensestraat, de aanleg van fietspaden in de 
Dassenstraat en de hernieuwing van de dorpskern van Oud-Heverlee.
Voor een verdere stand van zaken van de verschillende projecten en de 
bijhorende budgetten kan u terecht op onze webpagina (www.n-va.be/
oud-heverlee).
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


