Programma Groen Oud-Heverlee
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Groene energie voor Oud-Heverlee!
Intro
Oud-Heverlee is veranderd. De voorbije zes jaar hebben we hard gewerkt, met resultaat! Er zijn heel wat
grote en kleine realisaties waar we fier op zijn: een aantrekkelijke dorpskern en veilige fietspaden, groene
speelplaatsen en roze zakken, bij-vriendelijke bloemenweides en weldra gemeentelijke daken vol
zonnepanelen. Oud-Heverlee staat er beter voor.
De komende zes jaar willen we die trend doorzetten. Onze groene ploeg wil van Oud-Heverlee een echte
koploper maken. Je kan rekenen op onze energie en enthousiasme om te werken aan een gemeente waar
de voetgangers en fietsers een volwaardige plaats krijgen. Waar we durven ambitieus zijn op vlak van
klimaatbeleid. Waar inwoners echt mee besturen, en iedereen welkom is. Waar we onze belangrijkste troef,
kostbare groene ruimte, koesteren en versterken. In dit programma ontdek je onze ideeën voor de toekomst.

1. Oud-Heverlee wordt actiever: duurzame mobiliteit
Vanaf 600 meter stapt de gemiddelde Vlaming al in zijn of haar wagen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat
veel mensen willen overstappen op duurzamere vervoerswijzen als de infrastructuur die keuze aantrekkelijk
maakt. We kiezen resoluut voor het STOP-principe: Stappen en Trappen genieten de voorkeur, dan het
Openbaar vervoer en deelwagens, en tenslotte Privé-vervoer met de eigen wagen. Hieronder lees je hoe we
dat willen doen.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang in de dorpskernen
Onze dorpskernen worden aangename, groene kernen op maat van voetgangers en fietsers. Om dit te
realiseren moet de verkeersveiligheid in de kernen absoluut verbeterd worden. We trokken de voorbije zes
jaar hard aan de kar om van de dorpskern van Oud-Heverlee een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken.
Deze aanpak, waarin veel ruimte was voor inspraak, heeft geloond. Ook in Haasrode hebben we eerste
stappen gezet in een nieuwe verkeerscirculatie, in samenspraak met de bewoners (zie ook hieronder).
Deze participatieve aanpak willen we herhalen in de overige dorpskernen. We brengen de huidige
knelpunten in kaart en stellen een plan op voor de gewenste verkeerscirculatie. Nadien komt er in elk
dorpscentrum een uitgebreide bevraging en inspraakronde, onder meer met hoorzittingen. Op basis van
deze feedback komen we tot een totaalplan met verkeersremmende en kindveilige maatregelen, woonerven,
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fietsstraten en eenrichtingsstraten, een goede inbedding van het openbaar vervoer, een aangepast
parkeerbeleid … Zone 30 wordt de norm in al onze dorpskernen. De heraanleg van de dorpskern van SintJoris-Weert verdient hier speciale aandacht. In deze kern zijn er immers veel functies die mobiliteit genereren
heel kort bij elkaar gelegen: de school, muziekschool, de Delhaize… Op basis van doordacht studiewerk en
inbreng van alle belanghebbenden komen we tot een concreet plan.

Fietsstraten zijn straten waar fietsers voorrang
hebben en automobilisten niet mogen
voorbijsteken. Doordat fietsstraten smaller zijn
geven ze aanleiding tot rustiger rijgedrag en is er
meer ruimte voor groenaanplanting. Zeker in de
buurt van scholen en in woonwijken zijn fietsstraten een absolute meerwaarde.
Niet toevallig werd de Verbindingsstraat, een
belangrijke doorgang naar de school van
Haasrode, de eerste fietsstraat van de gemeente.
Andere goede kandidaat-fietsstraten zijn bv. de
Pastoor Thilemansstraat in Sint-Joris-Weert, de
Vaalbeekstraat in Oud-Heverlee, de Lijsterstraat
in Blanden …

Afbeelding uit ‘Nijlen, een schitterende gemeente’

Bij alle aanpassingen aan de weginfrastructuur en de verkeerscirculatie zorgen we dat de uiteindelijke
inrichting logisch aanvoelt. Een duidelijke situatie is meteen ook een veilige situatie, zeker voor kinderen.
Overtollige of onleesbare borden worden verwijderd of vervangen. Bovendien vervangen we
verkeersborden, paaltjes en hekken zoveel mogelijk door meer permanente signalisatie. Zo kunnen
strategisch ingeplante bomen fungeren als ‘natuurlijke’ verkeersremmers en op die manier een
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aankondigen.
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Fietsers en voetgangers krijgen voorrang rond de scholen
Natuurlijk is verkeersveiligheid nergens zo belangrijk als in de buurt van onze scholen. Heel wat ouders
brengen voorlopig hun kinderen met de wagen naar school omdat de alternatieven niet veilig lijken. De
schoolomgevingen verkeersveiliger maken blijft dus een prioriteit. Het aanpakken van het verkeer rond de
school van Haasrode was alvast een stap in de goede richting: een heel aantal straten werden zone 30 en er
kwamen enkele eenrichtingsstraten en een fietsstraat bij.
Deze aanpak willen we verder doortrekken:
rond elke school maken we in overleg met de
leerlingen, de ouderraad en de politie een
concreet
plan
voor
een
veilige
schoolomgeving. We steunen de scholen
bovendien actief in hun vele acties rond
mobiliteit, zoals het fietsexamen, de
verkeersweek, Sam de verkeersslang... De
lokale politie is zichtbaar aanwezig in de
schoolomgeving en werkt nauw samen met
de scholen rond verkeersopvoeding.

Vernieuwde verkeerscirculatie in de dorpskern van Haasrode.
De groene straten werden zone 30, de rode straten werden
eenrichtingsstraten. De Verbindingsweg werd een fietsstraat,
en er kwam een kiss & ride-zone.

We zorgen voor meer en betere fiets- en wandelverbindingen
De verkeersveiligheid moet natuurlijk niet enkel verbeteren in de dorpskernen, maar ook op de
verbindingswegen tussen die kernen onderling en naar de naburige gemeentes. We zetten in op het
verbeteren van de bestaande assen én op het ontsluiten van nieuwe verbindingen:
-

De grote verkeersassen van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee tot Heverlee, en van aan het Zoet
Water tot Vaalbeek, Blanden en Haasrode worden helemaal afgewerkt. Dit betekent dat zeker de
Waversebaan, de Leuvensestraat, de Maurits Noëstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de
Blandenstraat aangepakt worden. De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat daarbij centraal:
de rijbaan wordt versmald om plaats te maken voor fietspaden in beide richtingen, waar mogelijk
met afgescheiden voetpad.

-

Voor de inwoners van Vaalbeek en Blanden is de Naamsesteenweg een belangrijke verbindingsas.
De fietspaden van de Naamsesteenweg moeten verbreed en vernieuwd worden, op veilige afstand
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van de rijbaan. De snelheid verlagen we naar 50 km/u door veilige oversteken en trajectcontrole.
Hierin kadert ook de heraanleg van de Kerspelstraat, die binnenkort begint.
-

Groen wil vanuit Blanden en Haasrode ook een veilige en verkeersluwe fietsverbinding naar Leuven
via de Bovenbosstraat, zodat de drukte rond de Parkstraat, het industrieterrein en de
Geldenaaksebaan kan ontweken worden. Een veilige fietstunnel onder de Expresweg is hierbij
absoluut noodzakelijk, zowel voor scholieren als voor pendelaars.

Een fietstunnel zorgt voor een veilige verbinding tussen de Bovenbosstraat en de Bovenbos-/Duivenstraat. Aan de
kant van Haasrode sluit de tunnel idealiter rechtstreeks aan op de bestaande veldweg, die vernieuwd wordt en zo
een aantrekkelijk fietsalternatief wordt.

-

Het onderhoud van onverharde wegen die vaak door fietsers en voetgangers gebruikt worden, krijgt
meer aandacht. Een fijnmazig trage wegennetwerk moet een attractief alternatief vormen voor
wandelaars en fietsers die zich over een korte afstand snel en veilig willen verplaatsen. Nuttige
buurtwegen worden weer opengesteld en in de onderhoudsplanning opgenomen. Ook zetten we in
op nieuwe zachte doorsteken, zowel in onbebouwde binnengebieden (zoals een fietsverbinding van
de Stationsstraat naar de wijk Neerveld in Sint-Joris-Weert) als bij nieuwe ontwikkelingen (zoals een
trage wegverbinding tussen het dorpscentrum van Haasrode en het achterliggende woonuitbreidingsgebied).

-

Een goede fietsinfrastructuur vereist niet enkel goede fietspaden maar ook goede fietsstallingen.
Hier zetten we op in rond attractiepolen zoals scholen, winkels, bushaltes …

-

Er zijn nog veel kleine en grote zwarte punten voor fietsers in onze gemeente, zoals bruuske
overgangen, hoge borduren … We inventariseren al deze knelpunten samen met de bevolking dankzij
een handige online tool. Elke inwoner kan opmerkingen doorgeven. Binnen vier weken is er een
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plaatsbezoek gebeurd en is er een reactie vanuit het bestuur. Inwoners kunnen de voortgang online
volgen. We voorzien jaarlijks de nodige budgetten om snel kleine ingrepen mogelijk te maken.

We verbeteren het aanbod van het openbaar vervoer
Gemeentebesturen hebben tot op heden weinig inspraak in de organisatie van het openbaar vervoer. De
opstart van vervoersregio's wil daarin verandering brengen. Samen met de Lijn, de NMBS en
buurtgemeentes kunnen we vorm geven aan een nieuw openbaar vervoer-net. Die kans moeten we resoluut
grijpen:
-

-

De busverbinding tussen Blanden/Haasrode en Leuven wordt omgevormd naar een snelle,
hoogwaardige stadsverbinding, met een aangepast tracé langs de Naamsesteenweg en een hogere
frequentie. Hierdoor wordt de bus aantrekkelijker dan de wagen.
Ook ’s avonds rijden er voldoende bussen en treinen, zodat het mogelijk is om na een etentje,
filmvoorstelling… met het openbaar vervoer naar huis te reizen, ook op weekdagen.
Nieuwe inwoners krijgen van de gemeente een 10-rittenkaart cadeau, om het openbaar vervoer
aanbod te leren kennen.
Attractiepolen zoals het Zoet Water, de Kouter, scholen en bibliotheken, het gemeentehuis… zijn
goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijk gemaakt door schuilhokjes en
fietsstallingen en handige overstapmogelijkheden (park & ride).

We promoten autodelen en zetten in op nieuwe vormen van mobiliteit
Groen wil vér vooruitzien. We moeten anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en rekening houden met nieuwe tendensen zoals de
opkomst van de elektrische fiets en de elektrische wagen en nieuwe
concepten als autodelen, een breed gamma van deelfietsen … Dit doen we
op volgende manieren:
-

De gemeente zorgt voor voldoende publieke laadpalen voor
elektrische wagens. Elke kern krijgt een autodeelproject met
elektrische wagens, om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven
elektrisch rijden te ervaren.

-

Met de elektrische fiets wordt pendelen naar Leuven of Brussel
haalbaar. Kleedruimtes en douches zijn dan geen overbodige luxe.
Onze gemeente maakt er werk van voor haar personeel en voor
leerkrachten en leerlingen van de academie.
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In Sint-Joris-Weert werd
recent de eerste publieke
laadpaal voor elektrische
wagens geïnstalleerd.

-

De wagens van de gemeente staan buiten de kantooruren en in weekends meestal stil. Via autodelen
maken we ze toegankelijk voor de inwoners. Bij het vernieuwen van het gemeentelijk wagenpark
kiezen we bovendien resoluut voor duurzame alternatieven.

-

We beseffen dat er groepen zijn voor wie fiets en openbaar vervoer minder evident zijn als
alternatief. Hier willen we een veel actievere samenwerking met organisaties als de
mindermobielencentrale uitbouwen.

De handhaving draagt actief bij aan een veiliger verkeer
Met wekelijkse snelheidscontroles hebben we al een belangrijke stap vooruit gezet. De resultaten tonen
echter aan dat er nog een tandje moet worden bijgestoken in handhaving. Het politietoezicht moet
opgevoerd worden en waar het kan worden mobiele trajectcontroles opgezet. Ook tonnage-beperkingen
worden streng gecontroleerd, om zwaar verkeer buiten de dorpskernen te houden. Tot slot wordt er werk
gemaakt van een veiligere parkeercultuur, waarin bv. stoepparkeren en parkeren op oversteekplaatsen
worden aangepakt.

2. Oud-Heverlee wordt groener: beter wonen in aantrekkelijke kernen
Adem frisse lucht in, wandel en fiets op je gemak door aangename dorpskernen en kom tot rust in
verkwikkend groen. Daarvoor kwam je toch in Oud-Heverlee wonen? Dat groene kapitaal van onze
gemeente willen we koesteren en versterken.

We zetten in op slimme verdichting in aantrekkelijke dorpskernen
Onze gemeente staat voor grote uitdagingen op woonvlak. Het aantal huishoudens zal tegen 2030 met 3,4
% toenemen, want het aantal 65-plussers en singles stijgt immers fors. Tegelijk weten we dat in 65% van de
huizen in Oud-Heverlee maar één of twee personen wonen. Door compacter te bouwen en slim te
verdichten in de kernen, blijft er meer ruimte voor (publiek) groen in de kern én wordt tegelijk ook open
ruimte aan de rand van de gemeente gevrijwaard.
Hogere bouwdichtheden in de kernen zijn mogelijk ook zonder de bouw van hoogbouwappartementen. Zo
wil Groen de mogelijkheden om woningen in de dorpskernen op te delen verruimen. Het verbouwen van
grote bestaande woningen is tegelijk een stimulans om ze beter te isoleren en het energiegebruik naar
beneden te halen. Ook afbraak van oude, alleenstaande woningen in de kernen kan kansen bieden om op
een duurzame manier te verdichten. De duurzame wijk in Waregem is een geslaagd voorbeeld van inbreiding.
Een grote alleenstaande woning maakte plaats voor zeven compacte, energiezuinige woningen met elk een
eigen private tuin en één grote collectieve tuin. En wie bewust klein wil bouwen en zich laat inspireren door
de tiny house beweging, kan rekenen op onze sympathie!
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In onze levendige en aantrekkelijke dorpskernen mogen handelaars natuurlijk niet ontbreken. De gemeente
kan dit stimuleren door een vestigingssubsidie toe te kennen aan nieuwe handelaars in de dorpskernen. Door
een combinatie met andere functies zoals een 'postpunt' worden deze winkels bovendien extra aantrekkelijk
gemaakt. Steeds vaker zie je ook vanuit de zorgsector leuke nieuwe initiatieven ontstaan die leven in het
dorp brengen: personen met een handicap die een buurtwinkeltje runnen of enkele dagen een cafetaria
openhouden. De gemeente gaat actief op zoek naar partners binnen de zorg om een project in Oud-Heverlee
te ontwikkelen.
Verdichting houdt ook in dat je slimmer omspringt met bestaande ruimtes. Heel wat beschikbare ruimte
wordt immers maar tijdens een deel van de dag gebruikt. Zo kunnen schoolgebouwen ook ‘s avonds nuttig
gebruikt worden, bijvoorbeeld als vergaderplek voor buurtgroepen. Speelplaatsen worden tijdens weekends
en schoolvakanties leuke speelplekken voor de buurt, met goede afspraken rond lawaai en opruim. Ook een
aantal kerkgebouwen en pastorieën komen in aanmerking voor een nevenbestemming naast hun religieuze
functie, of zelfs voor een herbestemming, zoals een concertzaal of een oefenruimte voor de muziekschool.
Zo’n nieuwe invulling is meteen de beste waarborg om dit kostbaar erfgoed te bewaren.

Elke deelgemeente krijgt een groen dorpshart
Verdichting vrijwaart niet enkel open ruimte aan de rand van onze gemeente maar maakt ook plaats voor
meer natuur en groen in onze dorpskernen. We geven elke kern een groen dorpshart – een plek om elkaar
te ontmoeten, te ravotten en te genieten:
-

In Oud-Heverlee leggen we als volgende fase in de dorpskernvernieuwing de groene zone rond de
parochiezaal aan. De huidige, afgeleefde zaal verdwijnt of wordt deels afgebroken en omgevormd
tot een modern geheel met de pastorij. Zo winnen we groene ruimte in de dorpskern.

-

De parking van het ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert ondergaat een metamorfose van grijze
parking naar publieke dorpstuin.
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-

In Blanden komt er rond de Kouter een aantrekkelijk park, met een gemeenschappelijke
barbecueplaats, speel-groen en een aantrekkelijke pluktuin voor kinderen.

-

De groene zone rond het gemeentehuis in Vaalbeek wordt een leuke speelzone met bloemenweides,
een bijenhotel …

-

Achter de kerk en pastorij in Haasrode ligt een mooie groene zone, goed verscholen. We willen in
dialoog met het kerkbestuur deze zone toegankelijk maken en het openruimte gevoel hier
versterken.

We zorgen voor een sterk beleid rond ruimtelijke ordening en volgen dit nauwgezet op
Groene open ruimte is een kostbaar kapitaal. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier toegang toe heeft, dicht
bij huis, streven we naar een model van ‘groene vingers’. Deze ambitie is geen loze belofte, maar wordt
vastgelegd in een duidelijk beleid:
-

Invoeren van een ‘groennorm’
Met een groennorm kan de gemeente garanderen dat gewonnen open ruimte ook groen blijft. Die
norm kan vastgelegd worden in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Minstens 20 m²
publiek toegankelijk groen per wooneenheid is een veelgebruikte norm in het buitenland. De
invulling van deze open ruimte kan vele vormen aannemen: publiek groen zoals parkjes en
speelzones, semi-privaat groen en landbouwgebied, maar ook ongerepte natuur die men niet
zomaar mag betreden.

-

Invoeren van een verkavelingsheffing
Verkavelingen gebruiken in snel-tempo open ruimte. Ontwikkelaars proberen vaak iedere vierkante
meter te verdelen en vol te bouwen en verliezen daarbij gemeenschappelijke speelterreinen of
groenzones uit het oog. Iedere verkaveling creëert een aanzienlijke meerwaarde voor de eigenaar
maar vormt vaak een uitdaging voor de gemeente, zonder dat hier enige compensatie voor betaald
wordt. Het invoeren van een stedenbouwkundige last, een financiële bijdrage voor elke verkaveling,
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creëert een fonds waarmee we vergroeningsprojecten kunnen realiseren. Denk aan volkstuintjes,
een dorpsboomgaard, bloemenweides, groenschermen, meer groene speelruimte voor kinderen,
het onderhouden en ontsluiten van voetwegen …
Een voorbeeld is de gemeente Hemiksem, waar ontwikkelaars tot € 2500 betalen per bijkomende
kavel. Met deze middelen zorgde onze groene schepen voor groenschermen, autoluwe voetwegen,
groene speelpleintjes …
-

Invoeren van een boom-waarborg-fonds
Wie bomen kapt, moet steeds nieuw groen aanplanten. De voorbije legislatuur waakten we strikt
over dit principe, maar de opvolging van dit beleid is momenteel te beperkt. We starten daarom een
boom-waarborgfonds, zoals de gemeente Herne: je stort een waarborg als je bomen kapt. De
waarborg wordt pas vrijgegeven als je bewijs kan voorleggen van de nieuwe aanplanting.

-

Een slimme pauze in het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden (WUG)
Er beweegt heel wat in het denken rond ruimtelijke ordening. ‘Verdichten’ is daarbij het nieuwe buzzword, en terecht. Alleen vergeet men er vaak bij te vertellen dat verdichten de bedoeling heeft
andere stukken te vrijwaren, en niet te bebouwen. We wachten dus met het aansnijden van de
laatste resterende woonuitbreidingsgebieden in Blanden en Oud-Heverlee tot het WUG in Haasrode
is afgewerkt. De plannen voor de eerste fase van het WUG Haasrode liggen al vast. Voor de tweede
fase kiezen we resoluut voor een ruimtebesparende mix van woningen. Veel hangt hier ook af van
wat er op Vlaams niveau rond ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt.

-

Een rechtvaardig fiscaal beleid
Het kadastraal inkomen van heel wat woningen is erg gedateerd, waardoor de sterkste schouders
zeker niet altijd de grootste lasten dragen. De gemeente kan hierin ingrijpen door een doorlichting
te doen van de kadastrale inkomens en een herziening aan te vragen. Andere gemeentes gingen ons
hierin voor.

Algemeen is er nood aan een striktere opvolging van stedenbouwkundige verplichtingen. Worden alle
opgelegde voorwaarden ook effectief nageleefd? We voorzien hiervoor voldoende slagkracht en een
duidelijk mandaat voor onze stedenbouwkundige ambtenaren.

Bij grotere nieuwe ontwikkelingen baseren we ons op volgende criteria in het toekennen van
vergunningen:
- Aandacht voor de context: bijzondere landschapselementen zoals topografie, water, bomen,
bodembedekking … moeten geïntegreerd worden in de plannen en de architectuur en het
bebouwingspatroon moeten passen in de omgeving. We zetten in op lokaalgebonden
materiaalgebruik.
- Niet bouwen om te bouwen, maar met zorg voor de open ruimte: bouwvolumes moeten in
verhouding staan tot de open ruimte die ze vrijwaren en zijn steeds afhankelijk van hun ligging,
bijvoorbeeld in de dorpskern, langs het spoor, aan belangrijke landschappen …
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-

-

-

Doorwaadbaarheid van de site: nieuwe ontwikkelingen vertrekken steeds vanuit een intgrale visie
op het groene openbare domein waarin gebouwen en infrastructuur zich nestelen.
Samen wonen: projecten voorzien collectieve ruimten als aanvulling op de private buitenruimte.
Groepsparkeren: parkeren gebeurt het liefst ondergronds, in groep, met beperkte carports en de
fiets als voornaamste vervoersmiddel.
Typologische variatie: we zoeken diversiteit in het woningaanbod, met woningen met 2, 3, 4 of 5
slaapkamers, maar ook typologische variaties zoals kangoeroewoningen, assistentiewoningen,
levenslang wonen, starterswoningen …
Duurzaamheid: oriëntatie, natuurlijke condities, mobiliteitsscore, doordachte warmteopwekking …
spelen allemaal een belangrijke rol. Het project moet een lange levenstermijn hebben, een zekere
flexibiliteit, en een duidelijke langetermijnsvisie met oog voor toekomstige ontwikkelingen.
Inspraak: het project wordt gedragen door de buurt, die hier ook inspraak in heeft.

We stellen een masterplan op voor elke deelgemeente
We maken voor elke deelgemeente een masterplan ruimtelijke ordening. Deze plannen bewaren het
overzicht en geven een duidelijke langetermijnvisie. Vanuit ons geloof in een open bestuur zullen deze
plannen gebaseerd worden op de inbreng van verschillende partijen:
- de inwoners van Oud-Heverlee
- de inzichten van de Vlaamse Bouwmeester en professionelen in de ruimtelijke ordening
- goede voorbeelden van gemeentebesturen die al verder staan in de transitie richting ‘betonstop’.
Op deze manier wordt er meer mogelijk én kan er out-of-the-box gedacht worden. We streven ernaar om
onze ruimte niet alleen attractiever, interessanter, gezonder en duurzamer te maken, maar ook veel
plezanter!

We versterken én ontsluiten onze natuur
Groene top-projecten blijven best in groene handen. Er moeten de komende legislatuur immers cruciale
keuzes gemaakt worden rond een aantal belangrijke gebieden. Zo biedt de heraanleg van de Noëstraat
kansen om Meerdaalwoud en Heverleebos beter te verbinden. We willen de lat hier hoger leggen dan een
symbolische paddentunnel. De weg moet zich hier maximaal integreren, als het ware opgaan, in de bosrijke
omgeving.
De speeltuin van het Zoet Water willen we omvormen tot een aantrekkelijk speelbos en natuurspeelterrein,
liefst in het thema ‘water en bos’. We willen een plek creëren die alle generaties kan boeien, met een blote
voeten-pad waarlangs kleuters op ontdekking kunnen gaan, een Finse piste, een rolstoelvriendelijke
wandeling… De parking wordt een aantrekkelijke groene onthaalzone. Het parkeergebeuren rond het Zoet
Water zelf wordt beter georganiseerd.
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De vijvers van Oud-Heverlee ontwikkelen zich na
een ingrijpende sanering tot Europese topnatuur.
De nieuwe uitkijktoren geeft alvast inkijk in dit
gebied. We begrijpen dat ‘de patiënt’ nog even
moet bekomen van deze intensieve operatie.
Maar eens de natuur zich hersteld heeft, vinden
we het belangrijk om dit gebied ook terug meer te
kunnen ontsluiten.

© Foto Vertommen

De droom rond een nationaal park ‘Dijleland’ sluimert al lang bij veel mensen. We willen hier graag mee
onze schouders onder zetten en waken over een goede spreiding van recreatie. Een nationaal park kan
immers niet betekenen dat de natuur meer onder druk komt te staan! Dit project kan enkel slagen in dialoog
met buurgemeentes, ook over de taalgrens heen. Het afsluiten van de Weertse Dreef is voor ons een
belangrijke eerste stap om natuurgebieden te verbinden. Dit moet wel gekoppeld worden aan een
mobiliteitsplan voor de Onze Lieve Vrouwstraat / Maurits Noëstraat, waar o.a. snelheidsbeperkende
maatregelen sluipverkeer moeten weren.
Kleine landschapselementen als holle wegen, knotbomen, oude hoogstamboomgaarden en poelen zijn
bepalend voor de charme en de schoonheid van onze gemeente. Bovendien zijn ze erg nuttig, onder andere
voor erosiebestrijding. De gemeente legt bij bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen strikte
voorwaarden op om die waardevolle elementen te behouden, en voert hierin een strikt handhavingsbeleid.
We voeren in samenwerking met regionaal landschap Dijleland premies in voor de aanleg van poelen en
andere kleinschalige biotopen.
We profileren ons verder als bij-vriendelijke gemeente. Elke kern krijgt een eigen groenplan, waarin we
kiezen voor bij-vriendelijke, streekeigen beplanting. De gemeente kijkt strikt toe dat bermen op ecologische
wijze beheerd worden. Het verharden van bermen wordt tegengegaan.

We bestrijden vervuiling
Ook Oud-Heverlee blijft niet gespaard van zwerfvuil en
sluikstorters. De zwerfvuilactie, zwerfvuilpeters- en meters zijn
daarom goede initiatieven die zeker behouden moeten blijven.
Ook schreef onze gemeente zich in bij de statiegeldalliantie.
Daarnaast is er een strikt handhavings- en vervolgingsbeleid voor
sluikstorten en andere milieudelicten nodig. Omdat voorkomen
bovendien beter is dan genezen, verdienen initiatieven die afval
ontmoedigen (bv. de recent ingevoerde taks op drukwerk, het
promoten van kraantjeswater i.p.v. flessenwater…) alle steun.
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Ook licht kan soms een vorm van vervuiling worden. We pleiten daarom voor het selectief doven van de
straatverlichting en laten de verlichting enkel op de hoofdassen branden. Elders doven we de lichten tussen
middernacht en 5 u. Op die manier besparen we immers twee keer: op energiefactuur (€ 85.000 per jaar!)
en op CO²-uitstoot.
Heel wat inwoners ondervinden ook lawaaihinder, van vliegtuigen, autostrades, grasmachines op zondag …
De gemeente heeft niet op alle vormen van geluidsoverlast evenveel impact. Het herstel van de
geluidschermen rond de E40 en de aanleg van een geluidswal zijn Vlaamse bevoegdheden, waar de gemeente
volgens ons maximale druk moet blijven zetten. Het invoeren van zondagsrust (verbod op lawaaierige
motoren) is iets wat de gemeente wél zelf kan doen. Waar wachten we op?

3. Oud-Heverlee wordt meer van jou: inspraak en communicatie
Het gemeentebestuur mag geen eiland zijn. De beste beslissingen nemen we immers samen, in overleg met
de eigen inwoners en met de naburige gemeentes. Hier lees je hoe Groen hierop wil inzetten.

We geven het woord aan de inwoners
Een goed beleid is een transparant beleid met een breed draagvlak. Om dit draagvlak te creëren is het van
cruciaal belang dat de inwoners de kans krijgen om hun stem te laten gelden, en niet enkel in verkiezingstijd.
Om dit mogelijk te maken moet het gemeentebestuur de inwoners niet enkel informeren maar hen ook actief
betrekken en mee laten beslissen.

Verbeterde communicatie van de gemeentelijke diensten
De gemeente informeert haar inwoners op een heldere manier langs
verschillende kanalen en omarmt daarbij nieuwe technologieën. De
website, nieuwsbrief en het infoblad blijven behouden en worden
aangevuld met een toegankelijke gemeente-app. Deze app geeft
smartphone-gebruikers vlot toegang tot informatie over de
gemeentelijke diensten, maar kan ook ingezet worden als laagdrempelig
communicatiekanaal voor bv. het melden van technische defecten
(denk aan niet-werkende straatverlichting, losliggende tegels …), het
uitsturen van waarschuwingen in het geval van een natuurramp …
Bovendien ondersteunt de app het verenigingsleven door het
overzichtelijk bundelen van alle activiteiten, en de lokale handelaars
doordat de app eveneens als klantenkaart kan fungeren.
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Bestaande initiatieven versterken: adviesraden en hoorzittingen
Met de verschillende adviesraden heeft de gemeente al een heel aantal goedwerkende inspraakkanalen. We
waarderen deze inzet van onze inwoners en zorgen ervoor dat elk advies een gemotiveerd antwoord krijgt.
Verder zorgen we ervoor dat het schepencollege jaarlijks minstens één keer overlegt met de voorzitters van
de adviesraden.
Verder organiseren we bij grote projecten zoals bv. aanpassingen aan de verkeerssituatie of infrastructuur
ook steeds meerdere hoorzittingen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de impact van de werken op lokale
handelaars.

Een hoorzitting over de werken in Sint-Joris-Weert.

Nieuwe initiatieven uitrollen: actieve participatie via een buurtoverleg en een webplatform
Elke inwoner is een expert over zijn of haar buurt en kent de moeilijkheden en opportuniteiten in deze buurt
als geen ander. Om deze bron van kennis optimaal te benutten, lanceren we twee nieuwe overlegstructuren
die inwoners de kans geven om zelf actief hun buurt mee vorm te geven: één ‘in levende lijve’ en één online.
Ten eerste organiseert het bestuur twee tot drie keer per jaar een buurtoverleg in elke kern, waar
buurtbewoners de kans krijgen om vragen te stellen, problemen te signaleren en voorstellen voor hun buurt
te doen. De gemeentelijke politici, ambtenaren en lokale politiemensen bekijken tijdens dit overleg samen
met de bewoners wat haalbaar is en garanderen een adequate opvolging van de gesignaleerde grieven en
voorstellen. Na het overleg zorgt de gemeente voor een duidelijk verslag en houdt zij de leden van het
buurtoverleg verder op de hoogte van de opvolging van de besproken onderwerpen.
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Ten tweede ontwikkelt het bestuur een webplatform (bv.
CitizenLab), dat inwoners in staat stelt om ook buiten de
verschillende buurtoverlegmomenten ideeën voor de gemeente
voor te stellen en te bediscussiëren. Elke buurtbewoner kan op dit
platform concrete en minder concrete ideeën voor de gemeente
voorleggen. Andere inwoners kunnen hier vervolgens uitgebreide
feedback op geven of met een eenvoudige like/dislike aangeven hoe
groot het draagvlak voor een bepaald idee is. Het bestuur evalueert
geregeld al deze voorstellen en communiceert zowel via dit platform
als via andere kanalen hoe zij met deze voorstellen aan de slag gaat.

Voor het welslagen van deze twee initiatieven is het natuurlijk uitermate belangrijk dat het bestuur snel en
transparant communiceert over waarom een bepaald idee wel of niet haalbaar is. De gemeente motiveert
haar beleid door steeds objectieve tekst en uitleg te geven over bv. gemeenteraadsbeslissingen,
mogelijkheden en beperkingen van het budget of het personeel, of wetten en decreten van hogere
overheden, zonder daarbij het partijbelang of het particuliere belang van een groep, organisatie of buurt te
laten primeren. Op deze manier wordt een breed draagvlak gecreëerd voor het beleid én krijgen inwoners
de kans om mee denken over alternatieve ideeën of oplossingen.

Verder dan inspraak: een burgerbegroting voor buurten en wijken
De gemeente moet buurten en wijken maximaal aanmoedigen om zelf initiatieven te nemen. De gemeente
voorziet hiervoor jaarlijks per deelgemeente een budget ‘burgerbegroting’, dat de inwoners in onderling
overleg, maar zonder inmenging van het bestuur, kunnen besteden aan gemeenschaps-bevorderende
infrastructuur of projecten zoals de aanleg van een zitbankje, een project met buurtkippen, bloembakken,
een kunstwerk …

We werken samen met andere gemeentes
De gemeente participeert nu al in verschillende, steeds wisselende samenwerkingsverbanden met andere
gemeentes: een politiezone, een vervoersregio, een hulpverleningszone, een zorgregio … We vinden dat een
verdergaande, vaste samenwerking met buurgemeentes in de vorm van een fusie geen taboe mag zijn.
Schaalvergroting kan immers voordelen hebben, al mogen eventuele nadelen ook niet uit het oog verloren
worden. Pro’s en contra’s moeten objectief naast elkaar geplaatst worden zodat we een juiste beslissing
kunnen nemen.
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4. Oud-Heverlee wordt meer verbonden: cultuur, sport, jeugd en feest
Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mooi aangelegde stenen alleen geven
een dorp immers geen ziel – dat doen mensen. We willen dan ook meer inzetten op het samenbrengen van
onze inwoners, jong en oud, om samen te genieten van cultuur, te sporten, te leren en spelen in
aantrekkelijke scholen, vrienden te ontmoeten in het jeugdhuis of op het skatepark, of gewoon met zijn allen
te feesten! We hebben het niet voor de klimaatopwarming, maar we willen wel graag een warme gemeente!

Kunst verbindt
De muziekacademie kreeg de voorbije jaren al deels een eigen thuisbasis: door het centraliseren van de
bibliotheken van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee in de Roosenberg kwam er ruimte vrij. We vinden het
belangrijk dat alle lagere schoolkinderen in of vlakbij de school muzieklessen kunnen volgen, maar door het
grote succes van de muziekschool is het onmogelijk om álle activiteiten en lessen in de scholen blijven te
organiseren.
Om de muziekschool samen met de bibliotheek het
cultuurhart van onze gemeente te maken, pleiten we
ervoor om de thuisbasis van de muziekschool te
integreren in de Roosenberg. We denken dan vooral
aan de administratieve diensten en de lessen voor de
middelbare en hogere graden – d.w.z. de middelbare
scholieren en volwassen die zich vlotter kunnen
verplaatsen. Dit koppelen we aan een betere, meer
polyvalente indeling van de Roosenberg, zodat hier bv.
ook kleinere optredens en voorstellingen kunnen
georganiseerd worden. De bibliotheek wordt verder
uitgebouwd tot een plek waar er ook voordrachten van
auteurs, kindertheater, workshops … zijn.
Er zijn in Oud-Heverlee al vele lokale culturele initiatieven, zoals de kunstroute, kunst in het dorp, ‘OH, kom
maar eens kijken’ …, die we blijven ondersteunen. Onze lokale kunstenaars en verenigingen worden
bovendien maximaal ingeschakeld om gemeentelijke evenementen op te luisteren. De cultuurcoördinator
werkt daarnaast een eigen volwaardig cultureel aanbod uit in onze gemeente. Minstens tweewekelijks moet
er in de gemeente iets te beleven zijn, met een gevarieerde mix van muziek, theater, comedy, dans …, zowel
van gekende namen als van nieuw talent. Hierbij benutten we ook onze positie langs de taalgrens om
uitwisseling met onze Waalse buurgemeentes te bevorderen.
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Sport verbindt
Sport is maatschappelijk goud waard! Het is goed voor onze gezondheid en ons algemeen welbevinden, het
is een kans om samen plezier te maken … Recreatief sporten verdient dus al onze aandacht, bij alle
leeftijdsgroepen. Omdat de huidige gemeentelijk sportaccommodatie echter vrij beperkt is, is er duidelijk
nood aan een nieuwe sporthal. We pleiten ervoor deze in te plannen aan de Roosenberg: op die manier sluit
de hal aan bij de bestaande infrastructuur en voorkomen we twee parkings, twee cafetaria’s … en dus telkens
tweemaal open ruimte die verdwijnt. We kiezen voor een ‘bijna’ energieneutraal gebouw dat zich maximaal
integreert in de groene omgeving. Toegankelijkheid voor senioren en personen met een beperking is hierbij
een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast krijgen niet enkel verenigingen, maar ook gelegenheidssporters de
gelegenheid om de gemeentelijke sportfaciliteiten te gebruiken.
De gemeente zorgt er verder actief voor dat sporten aantrekkelijker wordt voor iedereen. We sporen actief
de ouderen aan om te bewegen door te zorgen voor betaalbare sportactiviteiten en kleinschalige,
aangepaste bewegingsactiviteiten. Sport en verenigingen zijn daarnaast de plek bij uitstek waar
nieuwkomers en mensen uit kwetsbare groepen een nieuw netwerk kunnen uitbouwen. Omdat financiële
drempels dit niet in de weg mogen staan, pleiten we ervoor dat elke (sport)vereniging een sociaal tarief moet
hebben om erkend te worden als gemeentelijke vereniging. Een verhoging van de sociaal-educatieve toelage
van het OCMW zorgt er verder voor dat kosten zoals inschrijvingsgeld en uitrusting gemakkelijker gedragen
kunnen worden. Tot slot zetten we onze sportkampioenen jaarlijks in de bloemetjes tijdens een sportgala.
We koppelen daar een actief kennismakingsmoment aan, waar inwoners de kans krijgen alle
sportverenigingen te leren kennen.

We gaan voor een hecht netwerk van brede scholen
Onze gemeente kan terecht trots zijn op de uitstekende scholen, zowel in het gemeentelijk als in het vrij
onderwijs. Hier zijn veel samenwerkingsverbanden mogelijk, van het delen van infrastructuur of expertise
tot het uitwerken van gezamenlijke projecten rond ICT, pesten, sociale vaardigheden, milieuzorg… De
gemeente kan dergelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen door geregeld overleg te organiseren
tussen alle schooldirecties van de gemeente. We faciliteren ook samenwerkingsprojecten met scholen net
over de taalgrens, zodat leerlingen de Franse taal kunnen leren in de praktijk en kunnen binnenstappen in
een andere cultuur.
We streven naar brede scholen, waarbij schoolinfrastructuur na de schooluren gebruikt kan worden voor
sport en vrije tijd. De gemeente anticipeert ook op de bevolkingsgroei en instroom uit buurtgemeentes en
begint, indien nodig, tijdig aan uitbreiding van het schools aanbod. Zo krijgt de school van Blanden eindelijk
groeiruimte, dankzij de aankoop van een aanpalende woning. De gemeente start een breed overleg met de
school, de leerlingen en ouders, de buurt … rond de toekomstvisie op de school. Een school hoort voor ons
in elk geval in de dorpskern.
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We zorgen voor meer ontmoetingsplekken voor onze jeugd
Bij het invullen van openbare ruimte mogen
jongeren niet vergeten worden. Voor de
kleinsten moet er op minder dan tien minuten
wandelen van elke woning een speelpleintje te
vinden zijn. Voor jongeren zorgen eenvoudige
ingrepen als een basketring, een skateparkje,
een mini-voetbalveldje … voor fijne
ontmoetingsplekken. Al te vaak worden
dergelijke inrichtingen geweerd omdat ze
overlast zouden creëren. Groen kiest echter
resoluut voor publieke ruimte waar jongeren
zich welkom weten. Dat mag je vrij letterlijk
nemen: we vragen aan de jeugd om enkele grijze
bruggen onder handen te nemen en er in het oog
springende entrees van het dorp van te maken.

De brug van de E40 over de Waversebaan in OudHeverlee kan beschilderd worden naar het model van
deze spoorwegbrug over de Geldenaaksebaan in
Heverlee.

Onze jeugdbewegingen zijn maatschappelijk goud en verdienen alle mogelijke steun. Zo krijgen alle
jeugdbewegingen aangepaste lokalen. Om jongeren de kans te geven een extra financieel steuntje te
verdienen voor hun jeugdbeweging én hen tegelijk kennis te laten maken met andere gemeentelijke
verenigingen, dagen we hen uit om zich jaarlijks een dag te engageren in één van deze verenigingen. Op deze
manier kunnen we ook de verjonging van bestaande verenigingen in de hand werken. Tot slot zorgt een
nieuw jeugdhuis, geïntegreerd in de nieuwe sporthal aan de Roosenberg, ervoor dat jongeren zich ook buiten
de jeugdbewegingen kunnen organiseren.

Ontmoetingen versterken het sociaal weefsel
We zorgen voor een ontmoetingsruimte/vergaderzaal in elke gemeente, die gemakkelijk online te
reserveren is aan gunsttarief voor lokale verenigingen. Omdat bovendien niets zo goed is als samen feesten,
organiseert de gemeente niet enkel zelf een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, maar ondersteunt ze
ook maximaal buurtfeesten, met subsidies en logistieke steun.

5. Oud-Heverlee wordt duurzamer: een ambitieus klimaatbeleid en eerlijke handel
Oud-Heverlee staat niet los van de rest van de wereld. Een duurzaam beleid kijkt dan ook verder dan de
volgende verkiezingen en de eigen gemeentegrenzen. De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben in
duurzaamheid en eerlijke handel.
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We zetten in op duurzame energie
Ieder gemeentegebouw krijgt een slimme meter, zodat we het verbruik systematisch kunnen opvolgen. De
gemeente maakt haar patrimonium energiezuinig, door jaarlijks een ander aspect aan te pakken:
dakisolatie, muurisolatie, beglazing, stookplaatsen … Waar mogelijk koppelen we hier samen-aankopen aan,
zodat we zoveel mogelijk inwoners het voorbeeld van de gemeente kunnen laten volgen. Oud-Heverlee
ondersteunt daarnaast haar inwoners om energiezuinig te bouwen of verbouwen. We zetten de vele
inspanningen op dat vlak onverminderd door, vooral op vlak van renovatie: we organiseren samen-aankopen
en infoavonden, we zorgen voor deskundig bouwadvies ter plekke, we sensibiliseren inwoners via
thermoscans, helpen met eenvoudig aan te vragen premies … Wie lokalen huurt bij de gemeente, tot slot,
wordt beloond voor energiezuinigheid door een reductie op de huurprijs. Wie overdreven stookt, voelt het
aan zijn factuur. De installatie van slimme meters in elk gebouw maakt dat dit handig en efficiënt kan
afgerekend worden. Zo kunnen we samen ons energieverbruik reduceren.
We moeten niet enkel energie besparen
maar onze energie ook op een andere
manier opwekken. Op grotere daken in
de gemeente starten we hernieuwbare
energieprojecten, waar bewoners in
kunnen investeren. De gemeente gaf
hiervoor al een eerste aanzet door
zonne-installaties te voorzien op de
Hazensprong,
het
gemeentelijk
magazijn en het Oud Gemeentehuis.
Tegen het einde van de volgende
legislatuur moeten alle geschikte daken
voorzien zijn van zonnepanelen. De
gemeente onderzoekt in nauw overleg
Groene bestuursleden met een zonnepaneel voor de sporthal van
met de bevolking ook de mogelijkheid
Haasrode. Er is plaats voor meer dan 800 dergelijke zonnepanelen op
om een windproject in te planten langs
dit dak.
de autosnelweg. Dit vraagt actief
lobbywerk bij andere actoren zoals de luchthaven van Zaventem en legerbasis van Beauvechain. Hun
regelgeving bemoeilijkt de uitbouw van windenergie in onze gemeente. Met twee windmolens kunnen we
de CO²-uitstoot van onze gemeente met 20 % reduceren. Ook in het geval van windenergie kiezen we
resoluut voor Buur-zame stroom, waardoor inwoners via energiecoöperaties mee kunnen investeren in deze
projecten.

We zorgen voor een rechtvaardige milieubelasting
We zeiden het al eerder: een belangrijke taak van het bestuur is zorgen voor een rechtvaardige inning van
belastingen, waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dit geldt ook voor de
milieubelasting. In de voorbije bestuursperiode werd de forfaitaire milieubelasting gehalveerd. Voor de
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komende legislatuur pleiten we voor het integreren van de huidige forfaitaire milieubelasting in de gewone
belasting, zodat ze ook volgens inkomen berekend wordt.

We steunen eerlijke handel
De gemeente trekt nog duidelijker de kaart van Fairtrade. Dit doen we onder andere door voor eigen
aankopen van bv. koffie en fruitsappen systematisch te kiezen voor duurzame opties en deze keuze te
publiceren op de website. In horecazaken waar de gemeente zelf mee de uitbating bepaalt, zoals de Zoete
Bron aan de Roosenberg en de cafetaria van de sporthal, is aandacht voor Fairtrade opgenomen in het
contract. Elke vorm van geschenken vanuit de gemeente, bv. voor medewerkers, nieuwe bewoners,
jubilarissen … bestaat uit duurzame producten. Omdat voeding bovendien een belangrijk bron van CO² is,
zetten we verder in op de korte keten, met onder andere de voedselteams, een eco-markt … Braakliggende
gronden van de gemeente of het OCMW worden ingezet voor projecten rond bio-landbouw of volkstuintjes.
Tot slot neemt de gemeente criteria rond duurzaamheid op in het samenwerken met banken.
Dit duurzaamheidsbeleid trekken we ook door in de scholen. We ondersteunen alle scholen in de gemeente
om het label ‘milieuzorg-op-school’ te halen en besteden bij schoolmaaltijden aandacht voor het gebruik van
lokaal en seizoensgebonden groenten en fruit. Verder onderzoekt de gemeente of turnkledij in scholen kan
aangekocht worden volgens het ‘schone kleren’ principe.

6. Oud-Heverlee wordt zorgzamer: iedereen hoort erbij
Zorgen voor een gemeente waar iedereen mee kan, daar draait politiek voor ons om. We willen dat onze
gemeente een gastvrije gemeente is, ook voor wie extra zorg nodig heeft.

We zorgen voor elkaar
De start van woonzorgzone de Kouter is ondertussen een zekerheid. Dit centrum biedt enorme kansen. Zo
zorgt een actief lokaal dienstencentrum voor extra leven in deze zone, met onder andere zomerkampjes
voor kinderen of een fitnessruimte die voor iedereen toegankelijk is. Ook een actieve vrijwilligerswerking
draagt bij tot een excellent woonzorgcentrum. De pastorie van Blanden kan een herbestemming krijgen die
aansluit bij deze zorgcampus, door bv. te voorzien in kinderopvang of een kleinschalig initiatief voor personen
met een handicap.
Niet alle senioren hebben echter de intensieve zorg van een woonzorgcentrum nodig. Er is ook nood aan
kleinschalige woonprojecten voor senioren, want veel oudere dorpsgenoten wonen vandaag alleen in hun
(te grote) eigen woning. We willen aangepaste, aangename kleinschalige woonvoorzieningen of samenhuisprojecten voor senioren in de kern mogelijk maken. Doordat ouderen er dichter bij elkaar wonen is er meer
sociaal contact en kan het ontspanningsaanbod en de eventuele zorg efficiënter worden georganiseerd.
Abbeyfield Vlaanderen bewijst dat het kan: in zo’n project voor 55-plussers kunnen alle bewoners door het
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samen wonen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De bewonersgroep beheert samen het huis en
beslist zelf welke activiteiten ze samen willen doen.
We zorgen er ook voor dat buren-voor-buren wordt uitgebreid in elke gemeente. Mensen willen immers
heel wat voor elkaar doen, als ze weten dat er ergens vraag naar is. De werking van Buren-voor-buren is een
goede manier om die dynamiek op gang te brengen: wie kan het gras afrijden bij …? Wie kan er als hij naar
containerpark rijdt …? Deze formule richt zich niet enkel tot senioren: ook voor vluchtelingen, personen met
een handicap … willen we deze steun mobiliseren. We denken hier ook graag in twee richtingen, want oudere
buren die als ‘depot’ van de straat de pakjes aannemen voor wie overdag is gaan werken – ook zij zijn burenvoor-buren. Op een ruimer vlak stimuleert de gemeente vrijwilligerswerk door vraag en aanbod bij elkaar
te brengen.
Voor jonge ouders, tenslotte, zorgen we ervoor dat er ook in onze gemeente een Huis van het kind
uitgebouwd wordt. Jonge ouders staan immers voor vele uitdagingen, en het Huis van het kind kan hen een
duidelijk aanspreekpunt bieden voor vragen rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning …

We investeren in betaalbaar wonen
Het is aangenaam wonen in Oud-Heverlee, onze groene gemeente dicht bij Leuven en Brussel. Dat maakt
wonen in onze gemeente helaas ook erg duur! Jonge of minder kapitaalkrachtige gezinnen en alleenstaanden
hebben het niet gemakkelijk een betaalbare woning te vinden. Huurwoningen zijn schaars en bieden vaak
geen uitweg, en sociale huur- of koopwoningen zijn haast onbestaand. Groen wil een beleid dat actief werk
maakt van betaalbaar wonen. De voorbije legislatuur werden voor het eerst in 30 jaar terug nieuwe sociale
woningen gerealiseerd. Omdat we nog steeds een aanzienlijke achterstand in te halen hebben, wil Groen dat
de gemeente de gronden in haar bezit gebruikt voor sociale huurwoningen.
Bij de bouw van deze nieuwe sociale woningen kiezen we resoluut voor lage-energiewoningen, duurzame
materialen en een optimaal gebruik van gedeelde openbare ruimte. We werken verder op de ingeslagen weg
en zorgen voor sociale woningen die passen in een landelijke gemeente. Een klein aantal wooneenheden
wordt geclusterd in één volume, met een hoevewoning, een pastorie, een landgoed … als verschijningsvorm
en een gedeelde, grote en aantrekkelijke tuin. Om een goede spreiding van sociale huurwoningen te
bekomen koopt de gemeente ook bestaande panden op.

We besteden aandacht aan het Zuiden
Als gemeente investeren we nu slechts 0,3 % van ons budget aan ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we
optrekken naar 0,7 %. De besteding van de middelen gebeurt in nauw overleg met de gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). We steunen verder de warme vrijwilligerswerking die gegroeid is
rond vluchtelingen in onze gemeente. Heel wat jongeren engageren zich rond acties of uitwisselingen
met/voor het Zuiden. Voor hen voorziet de gemeente een jaarlijkse prijs, waarmee we telkens één project in
de kijker zetten.
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We zetten meer in op dierenwelzijn
Allereerst ijveren we voor een extra
hondenlosloopzone in Heverleebos in de
deelgemeente Oud-Heverlee. Daarnaast zorgen
we ervoor dat de gemeente de beginselverklaring
‘Diervriendelijke
gemeente’
ondertekent.
Dierenwelzijn wordt op die manier een duidelijk
herkenbare bevoegdheid van één van de
schepenen en de lokale politie heeft een duidelijk
aanspreekpunt voor klachten rond dierenwelzijn.
We zorgen ervoor dat op elke weide de
contactgegevens van de eigenaars duidelijk terug
te vinden zijn, zodat men bij verwaarlozing of
wanneer dieren in moeilijkheden zijn snel de eigenaar kan contacteren. De gemeente werkt bovendien
samen met dierenasielen in de regio en ondersteunt hun werking door hen te erkennen als vereniging van
bovenlokaal belang. Bij aanpassingen aan de infrastructuur tenslotte kunnen kleine ingrepen een groot
verschil maken: vleermuisvriendelijke verlichting, paddentunnels, barrières voor everzwijnen en reeën,
brede bomen met kruinen die elkaar raken als oversteek voor eekhoorns, dassendoorgangen bij weides …

Tot slot …
Je merkt het, we hebben heel veel concrete voorstellen die we de volgende zes jaar willen realiseren. Maar
ook heel wat attractieve ideeën, die we als kompas zullen hanteren om de richting te bepalen die ons dorp
ook op langere termijn uitgaat. Onze ideeën waarmaken kan natuurlijk alleen als wij het vertrouwen krijgen
van onze inwoners. Zonder jouw steun en stem staan we nergens.
Als kleinste partij in een coalitie met drie hebben we de voorbije zes jaar toch heel wat kunnen realiseren.
Onze enige schepen, de eerste vier jaar Paul Pues, de laatste twee jaar Mattias Bouckaert, had een zwaar
takenpakket: verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid, communicatie en informatie en ICT. Blikvangers
in hun beleid waren de vele maatregelen voor een grotere verkeersveiligheid bij de talloze grote en kleinere
wegenwerken, de oprichting van een energie-coöperatie, een performante website en een nieuw infoblad,
en de introductie van een e-loket. In totaal werden er op vlak van verkeer en mobiliteit 26 kleine en grote
vernieuwingen doorgevoerd. Milieu en duurzaamheid was ons ook erg dierbaar en kon rekenen op 30
doorbraken. Communicatie en informatie en ICT werden niet vergeten: daar stond de teller op 8 nieuwe
realisaties. De volledige lijst van realisaties kan je terugvinden op onze website www.groenoudheverlee.be.
Je ziet het, met één schepen konden we al heel wat bereiken. Met twee schepenen kunnen we dubbel zoveel,
en met een groene burgemeester maken we echt het verschil. We hebben met Groen de ideeën, de
kandidaten en de ambitie om van onze gemeente een topgemeente te maken. We hopen dat we op jouw
steun kunnen rekenen!
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