
CD&V Oud-Heverlee nodigt u & uw partner uit op 

De Noorse Avond
ZATERDAG 19 MAART 2011 vanaf 18 uur

Zaal Roosenberg(M. Noëstraat 15 – het Zoet Water)
U kan kiezen voor een koude visschotel, vleesschotel of 
kinderschotel.

De rioleringswerken aan de Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert zijn zo 
goed als afgerond. De gemeente maakte gelijktijdig werk van nieuwe 
fi etspaden. Ook legden wij een versmalling aan die de auto’s wat doet 
afremmen als ze de dorpskern naderen.

Er zijn nog meer fi etsvriendelijke wegenwerken gepland die tegelijk onze 
gemeente aanzienlijk verfraaien. 

Lees het hier, op pagina 4!

Op de goede weg

oud-heverlee.cdenv.be
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De rioleringswerken aan 
de Neerijsebaan in 
Sint-Joris-Weert zijn zo 
goed als afgerond. De 
gemeente legde gelijktij-
dig de fietspaden aan. Er 
kwam ook een versmalling 
die de auto’s doet afrem-
men als ze de dorpskern 
naderen.

Nu volgt de Kauwereelstraat. 
Aquafin gaat ook daar de riole-
ring verbeteren en een aansluiting 
maken van de Molenstraat tot aan 

hun project in de Beekstraat. 
Ook daar vernieuwen we de 

fietspaden. We zitten in de 
planningsfase. Met wat geluk 

vatten die werken nog aan in 
2011.

In Oud-Heverlee plannen we 
fietspaden tussen de twee scholen 
op de Waversebaan. Daarvoor 
kwam op 14 december een goed-
keuring van de Provinciale audit-
commissie. Die realisatie komt 
er nog dit jaar. De rest van de as 
Sint-Joris-Weert naar Heverlee 
volgt later.

Ook het verhaal van het fietspad 
langs de spoorlijn kent een ver-
volg. De gemeente Oud-Heverlee, 
de KU Leuven, de stad Leuven, 

Infrabel en de NMBS zijn voor-
stander van een deel fietspad 
naast de spoorlijn Leuven- Ottig-
nies. Maar het Agentschap Natuur 
en Bos wil eerst een plan voor 
het hele traject tussen Sint-Joris 
Weert en Heverlee. We bekijken 
ondertussen welke delen we nu al 
aanpakken.

U hebt deze winter gemerkt dat 
we met een kleine tractor de fiets-
paden sneeuwvrij maakten. Alvast 
een verbetering. In de lente kun-
nen we daarmee ook de bermen 
snoeien en onderhouden. Goede 
vooruitzichten dus.

Adri Daniëls, schepen voor 
Mobiliteit en Verkeer

Op de goede weg

Op 16 oktober kreeg 
Oud-Heverlee o�  cieel de 
titel ‘FairTrade Gemeente’.

In 2006 keurde de gemeenteraad 
een resolutie goed om van onze 
gemeente een FairTrade gemeente 
te maken. Vanaf  dan kregen de 
ambtenaren en bezoekers koffi e en 
thee met een FairTrade-label aange-
boden.

Vervolgens richtten we in de loop 
van 2007 een trekkersgroep op die 
actief  participeren in de ‘Gemeente-

lijke Raad van OntwikkelingsSamen-
werking’ (GROS).

Deze kerngroep nam met veel 
animo contact op met verenigingen, 
handelaars, scholen en jeugdbewe-
gingen. Ze namen ook initiatief  om 
de naambekendheid van het zgn. 
keurmerk in onze gemeente te ver-
groten. Braderijen, nieuwjaarsrecep-
ties, scholenraden, promotiestands, 
informatiesessies, gratis proeverijen 
en degustaties: alle manieren waren 
goed om dit doel te bereiken. 

De meest in het oogspringende 
activiteit was ‘Weert schenkt zuivere 
koffi e’ in samenwerking met ver-
scheidene verenigingen. Zo werden 
de noodzakelijke 6 criteria behaald. 

Wij zijn zeer erkentelijk voor de 
inzet van de leden van de trekkers-
groep, die gesteund door de GROS 
slaagden in hun opzet. Onze op-
rechte dank aan Griet, Josje, Jessa, 
Lieven en Jan.

Marc Rom, schepen voor 
Ontwikkelingssamenwerking

(H)eerlijke ko�  e
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Dat de jonge ravotters 
hun spieren maar warmen, 
zodat ze hun klauterwerk 
kunnen aanvatten bij de 
heropening van het Zoet-
waterpark in 2011.

Aan het jungleparcours voerde de 
constructeur enkele kleine wijzigin-
gen uit, zodat het jonge volkje van 
Oud-Heverlee weer naar hartenlust 
kan klimmen.

Ook voor de allerkleinsten en hun 
ouders heeft de raad van bestuur iets 
leuks in petto vanaf  het volgende 
seizoen. We plaatsen speeltuigen aan 
het cafetaria, zo kunnen de ouders 
genietend van op het terras hun 
kruipende en klauterende kroost in 
de gaten houden.

Kom beslist eens langs.

Klauteren in het Zoetwaterpark

Het aanbrengen van vegetaties 
op daken is in Vlaanderen nog 
relatief  onbekend. Daarom 
besliste het gemeentebestuur 
subsidies uit te reiken voor de 
aanleg van een groendak.

Dergelijk dak heeft een aantal 
voordelen. Niet alleen voor de 
dakeigenaar, maar ook voor de 
omwonenden en het leefmilieu. 
Een groendak heeft betere isole-
rende eigenschappen, verhoogt 
de levensduur van uw dakbedek-
king, doet het water vertraagd 
aflopen, vergroot de biodiver-
siteit, heeft in de zomer een 
verkoelend effect en heeft zeker 
ook een esthetische waarde.

De gemeente Oud-Heverlee 
geeft 31€/m² met een maximum 
bedrag van 2000€. Als de aanleg-
kosten van het groendak, inclu-
sief  BTW, lager zijn dan 31€/
m² wordt de werkelijke kostprijs 
beschouwd als subsidiebedrag.

Meer details geeft men u graag 
op onze gemeentelijke milieu-
dienst.

Hoe groen is 
mijn dak

Guy Van Asch
Lid VKT

DE DIGITALE 
NIEUWSBRIEF

Sinds oktober kan u zich abon-
neren op de digitale nieuwsbrief  
van onze gemeente. Om de twee 
à drie weken ontvangt u zo het 
belangrijkste nieuws dat op onze 
website verscheen. U krijgt ook 
een handige samenvatting van alle 
activiteiten die onze verenigingen 
melden.  

Samen met het informatieblad wil-
len wij u op die manier zo correct 
mogelijk informeren.

En geen twee zonder drie! In 
januari ontving u de ‘informatie-
gids’.  Een handig boekje dat u 
wegwijs maakt in onze bloeiende 
en dynamische gemeente.

Bart Clerckx
Schepen voor 

Communicatie

Marc Rom
Schepen voor 

Milieu 
en Groen
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Het gemeentebestuur 
kreeg de kans om een 
huis te kopen vlakbij de 
gemeenteschool in Oud-
Heverlee. De aankoop van 
dit huis biedt allerlei 
mogelijkheden.

Binnen twee jaar start de restauratie 
van de pastorij in Oud-Heverlee. 
Hierdoor moeten we een nieuwe 
plaats vinden voor de buitenschool-
se kinderopvang ‘Stekelbees’. Wij 
bekijken hoe het aangekochte huis 
een onderkomen kan bieden voor 
de kinderen.

Het levert alleszins veel voordelen 
op: een grotere speelplaats voor de 
gemeenteschool,  kleinere ver-
plaatsingen voor de kinderen in de 
voor- en naschoolse opvang en een 
verzekerde huisvesting voor ‘Stekel-
bees’.

Bart Clerckx, schepen voor 
Buitenschoolse opvang

De kleuterschool in Blanden 
krijgt een grotere speelplaats. 
Naast de huidige speelplaats 
ligt een stuk grond waar ge-
parkeerd wordt. Het gemeen-
tebestuur besloot dit gebied te 
verfraaien. 

De huidige speelplaats ver-
groten we met een nieuw 
grasplein, met een aangepast 
speeltoestel voor de kleinsten. 
Een welgekomen uitbreiding 
van de ruimte om te ravotten.

Naast het nieuwe speelpleintje 
komt een parkeerplaats, met 
het nodige groen, zodat het 
parkeren aan de school vlotter 
verloopt.

Deze werken maken de omge-
ving aan de kleuterschool in de 
Lijsterstraat veel aangenamer.

Meer
speelplaats

Het station komt er aan
Dank zij de goede 
relatie met de mensen van 
de NMBS hebben we al een 
paar gesprekken en plaats-
bezoeken achter de rug 
over de renovatie van onze 
stations.

In Oud-Heverlee verbeteren we de 
fi etsenstalling en de toegang  tot 
het perron. We verhogen de per-
rons ook, om het instappen makke-
lijker te maken.

In Sint-Joris-Weert wordt de fi et-
senstalling verplaatst en vergroot. 
We renoveren het stationsgebouw 

en we verfraaien ook het plein voor 
het station. Naast de verhoging van 
de perrons, voorzien we ruimte 
voor een voetgangersbrug van het 
station naar de Molenstraat.

De eerste ontwerpplannen ver-
wachten we tegen de zomer en 
daarna wordt nog uitvoerig gecom-
municeerd met de burgers en de 
betrokken instanties. Het spreekt 
vanzelf  dat dit allemaal niet in drie 
tellen klaar is, maar we kijken er nu 
al naar uit!

Adri Daniëls, schepen voor 
Mobiliteit en Verkeer

Colofon
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Huis naast school


