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Grote plannen voor Oud-Heverlee
De gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening vergaderde in april en mei over
een nieuwe versie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, het GRS. Later,
wanneer is nog niet duidelijk, gaat dit
naar de gemeenteraad en komt er een
inspraakprocedure.
Zo een plan moet opgemaakt worden door
alle Vlaamse gemeenten en steden. Het
moet de krachtlijnen weergeven van het
beleid inzake ruimtelijke ordening dat de
gemeente Oud-Heverlee wil gaan voeren
de komende jaren, binnen de perken van
het Vlaams en provinciaal plan. Dat plan
moet de beleidsopties bevatten inzake
ruimtelijke ordening, mobiliteit, lokalisatie van handel, landbouw, recreatie,
zonevreemde woningen en bedrijven,
woningaanbod, bouwgronden, nieuwe
wegen, industriezones, natuurgebieden,
enzovoort. Het plan bevat een beschrijvend informatief deel, een tweede deel
met richtinggevende opties, en een derde
deel met bindende opties.

Het hele plan na te
lezen op internet
De gemeente zelf stelt dit plan nu nog
niet beschikbaar. Later, als het plan definitief wordt, moet dat wel. Dan moeten
er ook openbare inspraakvergaderingen
georganiseerd worden.
U als brave burger hebt nochtans ook nu
al recht op inzage en kopie via de wet
op openbaarheid van bestuur. Maar dan
moet u wel eerst een brief schrijven naar
de secretaris en inzage vragen. Dan krijgt
u binnen de 30 dagen een antwoord. En
moet u langs gaan. Het ter plekke gaan
inzien. En een afschrift vragen tegen
kopiekost. Op die wijze kan u inzage
vragen van elk bestuursdocument.
Zoveel administratieve last willen we de
gemeente besparen. Daarom vindt u het
hele ontwerp plan op de website van
ADO: www.achterdoechelen.be. Gratis.
Tot uw dienst. Zo maken we samen van
het gemeentehuis een glazen huis. Net
zoals het in sommige verkiezingsfolders
stond. Een glazen huis waar niets achter
de oechelen verstopt blijft.
Maar u bent gewaarschuwd. Het is nog
een voorontwerp. Er kan (en zal hopelijk)
nog veel in veranderen. Het is een lijvig
document: meer dan 203 (dubbele) bladzijden. Gemakkelijke lectuur is het ook
al niet. Ook in vergelijking met plannen
van andere gemeenten is dit voorontwerp
rijkelijk vaag, bevat nogal wat fouten en
foutjes, vele herhalingen, erg veel bladvulsel en verhullend taalgebruik, …Na
lectuur van sommige ‘richtinggevende
opties’ weet geen Nobelprijswinnaar u te
vertellen wat ze precies voorhebben met
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uw gemeente.

Al elf jaar bezig
Wat nu voorligt is al een tweede versie
van het voorontwerp, daterend van
januari 2007. Erg snel en efficiënt gaat
het er hier bepaald niet aan toe: op 25
juni 1996 besliste de gemeenteraad om
een structuurplan op te stellen, en ging
daarvoor scheep met het studiebureau
GVE uit Bertem, dat hier wel vaker het
favoriete studiebureau is. Elf (!) jaar later
ligt hun tweede voorontwerp ter bespreking in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, een eerste versie van
het najaar 2001 werd vijf jaar geleden
besproken en geadviseeerd.
Ondanks die lange voorbereidingstijd,
vele uren vergaderen, adviezen van
allerlei instanties (een ambtelijke stuurgroep met burgemeester Vandezande,
schepen Adri Daniels, raadslid Feyfer),
de
gemeentelijke
adviescommissie
ruimtelijke ordening, provincie, Vlaams
Gewest, …) bulkt het plan nog van de
fouten: straatnamen worden fout gespeld,
sommige beschrijvingen en passages
zijn blijkbaar tekstverwerkersgewijs bij de
verkeerde gemeente geplakt, de woonbehoeftestudie levert een kakafonie van
tegenstrijdige cijfers op, het richtingggevend gedeelte blijft vaak steken in vage
wollige bewoordingen waar je alle kanten
mee uit kan. Wat ook in de eerdere versie
al kritiek uitlokte van de provincie en de
Vlaamse Gemeenschap.
We nemen u mee naar een aantal belangrijke beleidskeuzes.

Plannen voor ringweg
rond Sint-Joris-Weert
geschrapt
Goed nieuws is alvast wat is verdwenen
in vergelijking met het eerste voorontwerp. Dat bevatte een plan om een
ringweg rond Sint-Joris-Weert aan te
leggen, vanaf de hoek van de Beekstraat
en de Kauwereelstraat door het natuurgebied om via het einde van de Pastoor
Tilemansstraat aan te sluiten op de
Leuvensestraat.
In ADO nr. 137 van juni 2006 gingen we
hierop in. Op de Weertse feesten van
2006 vroegen we op de infostand van
ADO de opinie van alle geinteresseerde
voorbijgangers over die ringweg. Dat
leverde veel discussie op, ook met de
langskomende politici. 97 mensen deden
toen ook de moeite om hun symbolische
stem uit te brengen: 87 stemden tegen,
10 stemden voor.
Uit die weerstand zijn blijkbaar de nodige



politieke conclusies getrokken. Voor de
verkiezingen liet CD&V weten dat ze die
ringweg “financieel en ecologisch niet
direct realiseerbaar” vond. Fusiebelangen
was toen “niet overtuigd van de noodzaak.
Voor- en nadelen dienen verder onderzocht”. SP-A en Groen! waren tegen.
Het plan is nu geheel geschrapt in de
nieuwe versie van het structuurplan.

Nieuwe plannen voor een
KMO-zone
De plannen voor de aanleg van een
KMO-zone, een industriezone voor lokale
bedrijven in Blanden-Haasrode worden
niet opgeborgen. Wel integendeel.
Ook hier gaat al een hele voorgeschiedenis vooraf. Ook vroeger al, in 1988,
waren er hier plannen voor de aanleg van
zo een ambachtelijke zone. Het toenmalige schepencollege van FusiebelangenCVP wou dit realiseren langsheen de
expressweg Blanden-Leuven in de buurt
van de Konijnenhoekstraat. Dat leidde
toen tot felle discussies, er kwam een
actiecomité, een succesvolle petitiecampagne, en een heuse politieke crisis in de
lokale CVP-afdeling tussen voorstanders
en tegenstanders. Het CVP-bestuur was
in meerderheid tegen, haar schepenen
stemden voor. De CVP barstte daarover
uiteen: een aantal mandatarissen, de
voorzitter en een gewezen voorzitter
stapten over naar Fusiebelangen. Na
de verkiezingen van 1988 belandde de
CVP in de oppositie, de daaropvolgende
Fusiebelangen-SP coalitie deed niet
verder met die plannen.

Een behoeften“studie”
In het nieuwe GRS doet het studiebureau een weinig overtuigende poging
om dat programmapunt van CD&V en
Fusiebelangen te onderbouwen. Alle
bedrijven die in de gouden gids stonden
werden in 2000-2001 (!) aangeschreven.
Op basis van diezelfde schriftelijke
enquête van toen komt men in het huidig
voorontwerp tot weer andere resultaten dan in 2001. Voor drie met name
genoemde bedrijven stelt het studiebureau dat ze “gecategoriseerd worden
als “zijnde te herlokaliseren omdat zij
niet verweefbaar zijn met hun omgeving
en op hun huidige locatie niet kunnen
blijven bestaan of op eigen vraag wensen
te herlokaliseren (niet limitatief)”. (…)
“De totale oppervlakte te herlokaliseren
lokale bedrijven bedraagt ongeveer 90
are” concludeert het studiebureau GVE in
januari 2007 (p 94).
Onzin. Een eerste met name genoemd
bedrijf, actief in de verhuur van werk-

kledij, is sinds 2004 operationeel op het industrieterrein BostGallic in Tienen. Voor hen hoeft er in Blanden-Haasrode allicht
geen bedrijventerrein te komen. De bedrijfsleider van het andere
genoemde bedrijf, die we contacteerden, is zeer verbaasd dat
dit zo staat vermeld in het GRS. Hij heeft niet om een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein gevraagd en is dit ook
niet zinnens. Hij kreeg wel een brief van het studiebureau GVE
met een offerte om, mits een paar duizend euro voorschot, een
studie te laten maken rond hun zonevreemd karakter en een
herlokalisatie of uitbreiding.

reservaatgedeelte van de Doode Bemde kent minder bijval.
Mogelijks kan dit nog worden bijgestuurd door bijvoorbeeld
het tracé van het bestaande wandelpad en fietspad langs de
Ijsemonding te gebruiken. Op die wijze blijft het een ononderbroken fietspad, zonder langsrijdend autoverkeer tot in Leuven
stad.

Hoog-Blanden en Laag-Blanden
Erg belangrijk voor het toekomstig uitzicht van de gemeente
is de afbakening van Blanden-Haasrode als hoofddorp. Het
is immers het hoofddorp dat prioritair moet worden benut om
gebouwen en onbebouwde percelen te benutten, binnengebieden aan te snijden, een eventueel industrieterrein te voorzien,
appartementsbouw mogelijk te maken, de centrum-functie uit te
bouwen, nieuwe verzorgende activiteiten te voorzien (scholen,
culturele voorzieningen,..) enzovoort. De provincie legde al vast
dat dit Blanden-Haasrode zou zijn. Het studiebureau bakent de
grens van het hoofddorp af met de expressweg, en rekent de
overkant, de rest van “laag-Blanden” tot Vaalbeek.

Handige maar weinig deontologische commercie van GVE: door
de gemeente betaald worden om het structuurplan op te maken
en enquêtes te doen, bedrijven zonevreemd en te herlokaliseren te noemen in het officiële dokument, en die vervolgens
aanschrijven met een offerte om “hun probleem” te bestuderen.
Kassa kassa.
Het soort van bedrijfsterreinen waar nood aan is, is in OudHeverlee voldoende voorhanden: alleen al in Sint-Joris-Weert is
er een potentieel beschikbaar van 2,5 hectare aan weinig of nietbenutte bedrijfsterreinen, opslagplaatsen en loodsen. Heel wat
bedrijven stopten recent hun activiteiten: garage Vandezande,
Textivan, de loodsen en terreinen aan het station, bouwmaterialen
Vandezande, het advokatenkantoor in Chateau Biezenhof, …
Een beleid om die vrijkomende bedrijfsterreinen, opslagplaatsen
of kantoorruimtes een nieuwe economische bestemming te
geven is er totaal niet in Oud-Heverlee. Het zou nochtans van
aard zijn om lokale bedrijven hier te houden, te ondersteunen,
en een goede mix van werken en wonen te vrijwaren.

Dat is aardig voor discussie vatbaar: men zou de grens van
het hoofddorp ook kunnen afbakenen langs de Kartuizersstraat
en enkel “hoog-Blanden” en Haasrode samen als hoofddorp
beschouwen. Maar dat stemt niet overeen met de optie van de
gemeente om de Kouter, het open gebied tussen de kerk van
Blanden en “laag-Blanden” dicht te bouwen en daar het Kouterproject met het bejaardendienstencentrum en sociale woningbouw te realiseren. De planologen leggen daarom de grens
bij de expressweg, op die wijze deint het hoofddorp uiteraard
verder uit.

Die 2,5 hectare alleen al in Sint-Joris-Weert overtreft de behoefte
die het studiebureau GVE met zijn natte vingerwerk bijeen telt
voor Oud-Heverlee. Fluks voegen ze er ook nog 2,5 hectare aan
toe als terrein voor de gemeentelijke technische diensten. Aan
hergebruik van vrijkomende bedrijfsterreinen besteedt het GRS
geen letter aandacht. En klaar is kees: er is behoefte aan een
bedrijventerrein van 5 hectare concludeert GVE. Dat is precies
het maximum dat de overheid toelaat voor gemeenten van onze
soort. Wat te bewijzen was…

Een locatie in Blanden-Haasrode
Als een gemeente zoals Oud-Heverlee een nieuw bedrijventerrein
wil inplanten, krijgt ze weinig keuze van de hogere overheden.
Dat moet volgens het structuurplan Vlaanderen in het hoofddorp
gebeuren, volgens het provinciaal plan aansluitend bij het hoofddorp. En voor Oud-Heverlee is dat in Blanden-Haasrode.
Het studiebureau bakent vervolgens 7 mogelijke zones af voor dat
door het gemeentebestuur gewenste bedrijfsterrein. Zoekzone 1
ligt langs de Lijsterstraat en het huidig gemeentelijk containerpark, 5 andere zones liggen langsheen de expressweg, en twee
zones langs de Parkstraat in Haasrode. Een keuze wordt nu nog
niet gemaakt: dat is voor later.

Een fietspad van Sint-Joris-Weert tot
Heverlee

En nog veel meer

Een andere blijkvanger in het ontwerp GRS (blz 142) is het
plan om een fietspad aan te leggen van Sint-Joris-Weert tot
Leuven. Dat moet er komen langsheen de spoorwegbedding
tussen Sint-Joris-Weert en het station Oud-Heverlee, en via de
Hazenfonteinstraat aansluiten op de Fonteinstraat. Hier is het
voorontwerp dan weer zeer precies en gedetailleerd, en geeft
zelfs opties weer voor de verlichtingsarmaturen en het doven
van de lichten tussen 1 uur en 5 uur.

Naast die blikvangers bevat het GRS ook vele andere opties:
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor zowel de Bremberg
als Don Bosco in Oud-Heverlee zodat de zonevreemdheid
van het centrum wordt gelegaliseerd, maar waarbij uitbreiding
en schaalvergroting worden geweerd. De herinrichting van het
kruispunt van de Expressweg met de Naamsesteenweg. Een
RUP voor het Winkelveld om er sociale huisvesting mogelijk
te maken. De realisatie van het project Haasrode centrum,
waarbij het binnengebied tussen de Blandenstraat, Milsestraat
en Kerkstraat wordt dichtgebouwd. Het kouterproject aan de

Het idee van zo een fietspad in een aparte bedding wordt algemeen positief onthaald. De keuze om daarvoor een nieuw tracé
te maken, pal langs de spoorweg en dwars door het afgesloten

(vervolg op p. 8)
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Verslag van de gemeenteraad van 24 april 2007

De Tersaert wandeling: een modulaire wandeling

plots wel, maar zo hebben de gemeenteraadsleden geen kans
gehad om de plannen te zien. Groen! en SP.A stemmen tegen.
Enkel Joris Vanderveeren (SP.A) onthoudt zich bij de vraag
naar een principieel akkoord voor de ontwikkeling van het
woonuitbreidingsgebied ‘De Kouter’. Sommigen hebben hem
erop gewezen dat de huizen voor senioren misschien beter in
Haasrode komen. Iets om over na te denken vindt hij.

Het beheer van het recreatiepark
‘Zoete Waters’ opnieuw ter discussie
Het college vraagt de gemeenteraad om de balans 2006 goed te
keuren van het VKT dat het recreatiepark beheert. In de balans
zien we dat het jaar met een negatief saldo van 35.000 euro werd
afgesloten. De gemeenteraad begint met een verrassing als Kris
Debruyne (CD&V) enkele vragen stelt. Het is zeldzaam dat een
gemeenteraadslid van de meerderheid die geen schepen is een
vraag stelt of aan het woord komt. Hij wil weten of de trampolines
die nu weg zijn zullen terugkomen en of er voor de medewerkers
die nu niet meer in het park werken een oplossing gevonden
werd. Burgemeester Vandezande (FB) kan hem geruststellen.
Marleen Roelants laat weten dat Groen! zal tegenstemmen. Uit
de jaarrekening blijkt weer eens dat men veel te lang gewacht
heeft om orde op zaken te stellen en de gewijzigde situatie in
2007 niet geanticipeerd heeft. Ook SP.A heeft bedenkingen en
onthoudt zich.
De gemeenteraad keurt de volgende agendapunten unaniem
goed: de beslissingen van de algemene vergadering van het
VKT over enkele wijzigingen van de statuten en de samenstelling van de leden; het aangaan van leningen ter financiering van
buitengewone uitgaven; en nieuwe vacatures in het gemeentelijk
basisonderwijs en het kunstonderwijs vanaf 1 januari 2008.

GSM mast in Haasrode
Groen! heeft enkele agendapunten toegevoegd. De inwoners van
Haasrode hebben massaal een petitie getekend tegen de plaatsing van een GSM-mast dicht bij de school. Groen! wil weten wat
het advies van de gemeente zal zijn? Burgemeester Vandezande
(FB) antwoordt dat de gemeente de procedure gevolgd heeft
door geen standpunt op voorhand in te nemen, maar dat ze zeker
een negatief advies zal geven. Voor bouwaanvragen van dit type
is de procedure wel anders. Stedenbouw heeft hier het laatste
woord. Zij moeten het advies van de gemeente niet volgen. Rita
Decock (Groen!) citeert uit de bouwaanvraag ‘in samenspraak
met de gemeente werd er gezocht naar een geschikte plaats’.
Burgemeester Vandezande (FB) daagt diegene die dit zeggen
uit om te zeggen waar, wanneer en met wie er dan wel afgesproken zou geweest zijn. Adri Daniels (CD&V) merkt terecht op
dat de mensen enerzijds geen GSM masten willen, maar anderzijds wel graag draadloos willen surfen in hun tuin.

Objectiviteit van de gemeentelijke
communicatie

Burgemeester Vandezande en Paul Pues
gaan samen wandelen

Groen! onthoudt zich als aan de gemeenteraad gevraagd wordt
de huurovereenkomst goed te keuren met stadsradio AudioFlash voor de oprichting en uitbating van een antenne in het
sportcomplex van Oud-Heverlee. Paul Pues (Groen!) heeft
geen problemen met de antenne, maar wel met de tegenprestatie naast de huurprijs. De gemeente krijgt wekelijks zendtijd
om activiteiten te communiceren. Groen! is nog steeds kwaad
dat de boomplantactie rond 900 jaar Hertogdom Brabant als
een gemeentelijk initiatief werd gecommuniceerd aan de pers.
De echte initiatiefnemer Groen!, Groen Links en Ecolo werden
niet eens vernoemd. Zal de communicatie via Audio-Flash wel
objectief zijn vraagt Paul Pues zich af? Marc Rom (CD&V)
vond de communicatie wel correct. Vanaf het ogenblik dat
Groen! aan de gemeenteraad vroeg om te helpen werd het een
gemeentelijk initiatief. Als Groen! dit wou vermijden moesten ze
het maar zelf organiseren. Het werd even bitsig tussen beide
gemeenteraadsleden.
De eindafrekening voor de wegenwerken in de Blandenstraat
wordt unaniem goedgekeurd.

De parkeerproblemen aan het Zoet Water komen weer eens ter
sprake. We zullen er iets aan doen klinkt het weer. Deze twee
zinnen konden we evengoed kopiëren uit een ADO van 20 jaar
geleden, binnen 20 jaar nog altijd?
Paul Pues (Groen!) heeft een vraag over het storten van beton in
veldwegen zodat ze gebruikt kunnen worden als omleiding voor
de werken in de M.Noëstraat. Burgemeester Vandezande (FB)
en Marc Rom (CD&V) zeggen dat de gemeente verplicht is om
deze wegen te onderhouden en berijdbaar te houden, stel dat er
een ziekenwagen door moet. Paul Pues kan moeilijk geloven dat
een ziekenwagen deze wegen moet gebruiken omdat er geen
huizen zijn om naar toe te rijden. Deze veldwegen moeten enkel
voor fietsers en wandelaars dienen. Paul Pues moet maar eens
gaan kijken vindt Burgemeester Vandezande. Ze spreken af om
samen eens te gaan kijken. ADO heeft tevergeefs gewacht op
het verslag van hun wandeling.

Weinig concurrentie voor leveranciers
van elektriciteit
De gemeenteraad keurt de prijsaanpassing goed die Luminus
voorgesteld heeft. Rita Decock (Groen!) vraagt zich af welke
schepen verantwoordelijk is voor deze materie en of er wel
andere energieleveranciers werden aangeschreven? Deze
materie wordt door gans het college beheerd antwoordt burgemeester Vandezande (FB). En ja, er werden vier leveranciers
aangeschreven, maar enkel Luminus heeft geantwoord.
Energieleveranciers spreken onder elkaar af wie welke gemeente
zal bedienen!
Joris Vanderveeren (SP.A) heeft een probleem met een verkavelingaanvraag langs de Speelbergstraat. Waarom een half-open
bebouwing toelaten als men nu al weet dat er naast dat huis
nooit een ander huis kan komen? Paul Pues (Groen!) heeft een
ander bezwaar. Omdat de plannen onduidelijk waren werd deze
aanvraag tijdens de vorige gemeenteraad uitgesteld. Tijdens de
fractievergadering waren de plannen nog steeds niet in orde. Nu
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De zomerse wandeling die we u
aanbieden is er eentje die van begin
(Dijlebrug Sint-Joris-Weert) tot einde
14 km telt. Laarzen hoef je niet, gewoon
schoeisel volstaat, al zijn er na regenweer
wel wat modderige stukken waar je de
plassen wel kan omzeilen. Buggies zullen
je meer een last zijn dan een hulp: het
gaat vaak over veldwegels. Er zijn weinig
of geen steile stukken, het is een licht
parcours. Onderweg voldoende banken
en uitstekende picknick-plaatsen. En in
Neerijse en in Sint-Joris-Weert vind je wel
een café voor de welverdiende tripel. Je
kan de wandeling ook vanaf de kerk van
Neerijse 6 maken. Dan hou je nog een 9
km over. Een verrekijker komt onderweg
goed van pas.

Wegbeschrijving
We starten de wandeling aan de Dijlebrug
in Sint-Joris-Weert. 1 Die vind je als je
aan de kerk van Sint-Joris-Weert de
hoofdweg bergaf volgt, de scherpe bocht
voorbij, de spoorweg over en een 300 tal
meter verder voorbij het benzinestation
komt. Daar kan je parkeren. Even verder
ligt de brug over de Dijle. Daar beginnen
we onze wandeling vanuit Sint-JorisWeert. Trein- of busreizigers wandelen
vanaf het station even richting kerk, en
nemen dan de Beekstraat naar links om
het vertrekpunt te vinden.
We lopen aan de overkant van de Dijle,
de Dijlestraat in, in de richting van ‘het
Appelfabriek’.

Het Appelfabriek herbergt in de

gebouwen van een aloude “usine de
produits chimiques” de verkoopsruimte
van een familiebedrijf dat sinds 1923
actief is in de fruitteelt. Vroeger was
dit een fabriekje een witselfabriek waar
witte zavel in poeder werd vermalen.
En voorzien van een waterrad en sluiswerk. Nadien kwam er een schrijnwerkerij, een papierfabriek, en vanaf 1918
produceerde men er kopersulfaat. In die
tijd fungeerde de bovenverdieping ook
als cinemazaal. Het huidige fruitbedrijf
zette vanaf 1996 de eerste stappen
naar biologische teelt. Bijenvolken in de
verschillende boomgaarden zijn nuttig
bij de bestuiving in de bloei en leveren
bovendien gezonde honing. Een kudde
schapen met lokale rassen verbetert
de bodem van de niet beplante oppervlakte. Nergens worden scheikundige
meststoffen gebruikt. De onkruidbestrijding gebeurt mechanisch en manueel.
Bij plagen worden alleen natuurlijke
middelen (plantextracten,…) ingezet.
Van minder mooi fruit worden allerlei
producten gemaakt zoals appelsap,
appelmoes, perensiroop, gelei en opgelegde peren.

We volgen de kasseiweg en verder de
aardeweg langsheen de Dijle. Even
opletten: na een 500-tal meter, aan een
Dijlebocht waar een boom in de Dijle ligt,
is er naar links een afslag tussen twee
weideafspanningen. 2 Je vindt er een
rode pijl, van de zuidelijke luswandeling
van de Doode Bemde. We volgen de
pijl en dat smalle padje tussen de twee
afsluitingen, en vervoegen na de haakse
bocht de oude trambedding.

De

oude trambedding. Van
1905 tot 1958 kwam hier de tram van
Tervuren naar Tienen en Geldenaken
langs. De sporen zijn gesloopt, maar de
dijk en spoorbedding zijn er nog en die
gaan in rechte lijn dwars door de Doode
Bemde. Het oude tramstation ligt tegenover het treinstation van Sint-JorisWeert, herkenbaar aan zijn trapgevel.
De buurtspoorweg was er ook voor het
vrachtvervoer van bieten, en van kolen
voor de serres. Vandaar ook de verbinding naar Tienen.
Op het einde van de oude trambedding
nemen we op de splitsing naar links 3,
we volgen verder het rode pijltje van de
Doode Bemde wandeling. We vervoegen
even verderop de brede aardeweg en
volgen de weg rechtdoor, loodrecht op
de richting van de oude trambedding.
Zo komen we weer in de bewoonde
wereld en langsheen de drie huizen van
de Elsenstraat. Op de hoek 4 gaan we
naar links en volgen de Lindenhoflaan,
een mooie dreef. We gaan het kapelletje
en de banken voorbij en vervolgen de
Lindenhoflaan omhoog.

Het Lindenhof is een monumentale

kasteelhoeve uit 1756. Het is nu ook een
rustoord voor oude paarden, dat merk je
wel als je in de weide kijkt. Het gebouw
is een beschermd monument en biedt
binnenin ook ruimte voor uilen.
Net voorbij het Lindenhof 5 nemen we
het paadje tussen twee afsluitingen in
naar links. Een rood bordje van de Doode
Bemde toont alweer de weg. We dwarsen
de brede toegangsweg van de boerderij
en volgen het paadje. Langs een onwaarschijnlijk kitscherige collectie tuinkabouters, compleet met fonteintje en miniatuurvijvertje komen we voorbij De Smidse, de
tot vakantiewoning omgebouwde oude
smidse van Neerijse. We komen uit op
de asfaltweg rond de kerk van Neerijse.
We lopen even naar beneden en nemen
meteen na de groene glasbakken onze
bocht rond de kerk, de trappen op 6 en
het paadje omhoog.



Dan is het even opletten: ook al is het
zone 30, we staan hier op de bochtige
weg Leuven-Overijse. We nemen die
grote weg naar links, richting Overijse, en
nemen na hooguit 100 meter de tweede
afslag naar rechts, de Langestraat 7, de
grote baan naar Leefdaal. Na een tiental
meter nemen we het kasseiwegje naar
links en laten de Langestraat achter ons.
Waar het kasseiwegje na een honderdtal
meter een flauwe bocht naar rechts neemt,
lopen we rechtdoor het smalle veldwegeltje in dat verderop aan een groepje
bomen naar beneden duikt in een holle
weg. Vergeet vooral niet even achterom
te kijken: je hebt een prachtig vergezicht
over de Dijlevallei, met aan de overkant
van de vallei het Meerdaalwoud en SintJoris-Weert. Bovenop de helling zie je het
rusthuis Ter Meeren in Neerijse. Naast
de kerk van Sint-Joris-Weert torenen de
Bruggemans-appartementsblokken die
de skyline van Weert hertekenden
We vervolgen de veldwegel die naast
een metershoge nieuwe draadafsluiting
afbuigt naar links. We volgen het wegje
naast de draadafsluiting waar even
verderop een bulldozer het veldwegje
heeft geëffend tot een brede weg. Rechts
zie je in de afgrond de resten van de
oude zandgroeve Poels, die nu door de
firma De Cock aan een hoog tempo wordt
opgevuld met niet-verontreinigde grond.

De oude zandgroeve is zo stilaan

een slagveld waar de milieubeweging
een belangrijke veldslag verloor. In de
oude zandgroeve kwamen ook vroedmeesterpadden voor, een van de drie
zeldzame plaatsen in Vlaanderen waar
dit diertje leeft. En tegen de steile hoge
wanden van de groeve nestelden oeverzwaluwen. De firma De Cock kocht
evenwel de zandgroeve. Na een reeks
van juridische veldslagen, onder meer
bij de Raad van State, kan de firma
De Cock nu haar gang gaan en deze
groeve vullen met niet-verontreinigde
aarde van allerhande grondwerken. Dat
gaat nu aan een hoog tempo.
We vervolgen de weg langsheen de
oude zandgroeve en komen langs de
ingang van de groeve voorbij tot op de
Ganzemansstraat in Neerijse. 8 We
vervolgens onze weg naar rechts, langsheen de berm de smalle betonweg die
afgewisseld wordt met kasseistroken.
In de verte zien we al de Tersaerthoeve
waar we naar toe lopen. De weg maakt
een haakse bocht, richting boerderij.
We komen langs een poel, links in de
weide, even verderop tegenover de
Tersaerthoeve is er een tweede poel.
De vroedmeesterpadden die hier huizen
begluren je vast, verscholen van tussen
het gras.
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Vroedmeesterpadden zijn ongetwijfeld de
lievelings-paddensoort van feministen en nieuwe
mannen. Nog meer dan nieuwe mannen zijn ze
echt zeldzaam in België, en slechts op een paar
plaatsen terug te vinden. Bijzonder aan deze
paddensoort is het ijverige mannetje. Die draagt
de eitjes van zijn vrouwtje 5 tot 7 weken lang op
zijn rug rond en zorgt zo voorbeeldig voor zijn nog
ongeboren kroost. Zo voorkomt die dat de eieren
beschimmelen of worden opgegeten. Omdat op zijn
rug maar plaats is voor enkele tientallen eitjes, en
niet voor lange snoeren van honderden eitjes zoals
andere padden in vijvers en poelen deponeren, is
het een erg kwetsbare soort. Vroedmeesterpadden
produceren anders dan andere padden een ongewone fluittoon, een korte hoge toon die een 40-tal
keer per minuut herhaald wordt. Een beetje als het
aloude koperen langwerpig scheidsrechtersfluitje
bij een volleybalwedstrijd. Te beluisteren na zonsondergang, van april tot einde augustus.
We vervolgens onze weg en maken een kwartcirkel
rond de Tersaerthoeve. 9 Links, aan de overkant van
de tweede toegangsweg van de Tersaerthoeve ligt
een weide met daarin terug een grote ronde poel.
Een natuurvereniging houdt de poel mooi gaaf, zodat
de vroedmeesterpad er langs kan komen. Koeien
vergezeld van een vervaarlijke stier houden er de
wacht. We nemen er de weg langsheen de weide,
waarbij we de weide met poel links van ons laten
liggen en de bosrand volgen. Die weg langsheen de
bosrand van het Tersaertbos blijven we volgen, we
negeren de afslag naar links. Nu komt er ook links
een bosje en de weg komt uit op een kruispunt.
Wij vervolgen onze weg rechtdoor, de brede weg,
en dwarsen even later de Langestraat, de verbindingsweg tussen Neerijse en Leefdaal. Die steken
we over en we vervolgen de betonweg tussen de
velden, de Bredeweg.
Vanop dat hoogplateau tussen Leefdaal en Neerijse
krijg je een prachtig uitzicht op de Dijlevallei richting Leuven. Je ziet er de Leuvense skyline in volle
glorie: de witte Philips gebouwen, de toren van
de universiteitsbibliotheek aan het Ladeuzeplein,
Gasthuisberg, …

Hamsters en vogelaars. Voor vogelaars ten
lande geniet deze plaats zo ongeveer van een
nationale bekendheid. Door het weide uitzicht en de
hoge ligging is het een ideale plaats om de vogeltrek te observeren: in die periodes is de Bredeweg
een vaste plaats waar vogelliefhebbers met kijkers
de vogeltrek registreren, tellen, en daarvan verslag
uitbrengen. Dat levert verrassende waarnemingen
op en soms ook spectaculaire foto’s. Zoals bijvoorbeeld die van een groep van een tiental ooievaars
die een van de omliggende velden uitkozen als
avondlijke en nachtelijke rustplaats bij hun trektochten. En niet alleen boven de grond (vogels),
op de grond (vogelaars) maar ook onder de grond
gebeuren er merkwaardige dingen. De landbouwvelden in de omgeving herbergen zowaar wilde
hamsters, een van de weinige plaatsen waar deze
diertjes nog in het wild leven. ’s Zomers, na de
oogst, worden door natuurverenigingen steevast
vrijwilligers gezocht voor de telling van nesten.
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We nemen de eerste afslag, een
betonwegje naar rechts aan het eerste
kruispuntje AT, vlak voor een partij
bomen. Naar links staat een pijltje voor
de Veronawandeling. Wij gaan naar
rechts en nemen meteen nadien terug
de eerste afslag naar rechts wat al snel
een aardeweg wordt. We houden bij de
splitsingen rechts aan AK en volgen zo
de weg die richting Neerijse gaat. In het
veldwegeltje duikt plots een bunker op,
bijna helemaal overgroeid, je merkt het
pas als je vlakbij bent.

Bunkers. Die bunker maakte deel uit

van de “KW-linie”, de” ijzeren muur”
tussen Koningshooikt en Waver die
in de jaren ’30 werd gebouwd. Daar
achter wilden de Belgische troepen
zich opstellen om een Duitse inval
lang genoeg tegen te houden. Dat zou
de geallieerden de kans te geven om
naar het Albertkanaal op te rukken. De
bunkers en de moerassige riviervallei van
de Dijle waren daarbij een belangrijke
schakel. De bunkers waren bewapend
met twee mitrailleurs, 8 manschappen,
en meestal gecamoufleerd in hun
omgeving. Ze hadden soms muren van
1,5 meter dik, en waren bestand tegen
inslagen van houwitsers-kanonnen. In
de praktijk rolden de Duitsers deze linie,
met inbegrip van het oninneembare fort
van Eben-Emael in twee dagen op.
Even verder komt ons veldwegje uit op
een betonnen fietspad AL dat we naar
links volgen. Via de Kamstraat lopen we
Neerijse-dorp weer binnen.
Bijna op het einde, vlak over de bibliotheek, en voor de parking, nemen we
het smalle voetpad naar links en lopen
achter de school door. Net voorbij de
bank nemen we de trapjes naar rechts,
vervolgen het voetpad en komen zo weer
uit aan de kerk van Neerijse.
Via het wandelpaadje langsheen de
Smidse en de collectie tuinkabouters
lopen we terug langs de Lindenhoflaan,
voorbij het kasteel van Overschie, rechtdoor de Doode Bemde in.

Het kasteel van Neerijse was

oorspronkelijk een omwaterd jachtpaviljoen dat in 1735 werd aangekocht door
Charles-Joseph D’Overschie. In de
jaren 1770 werd het in classicistische
stijl verbouw door zoon Jean-Albert. Die
wou zijn tuin helemaal inrichten zoals de
tuinen van Versailles. Het was er echter
zeer drassig, en overstroomde regelmatig, ondanks een afwateringsgracht
die liep tot aan de Ijse-monding. Zijn
landmeter-hovenier had echter opgemerkt dat de Dijle na de Ijsemonding
een sterker verval had. Er werd daarop
een ontwateringsgracht gegraven die
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onder de Ijse doorging en verder liep
tot Korbeek-Dijle. Zo kon het overtollige water op een beduidend lager
niveau dan het niveau van de Dijle bij
de Ijsemonding afgeleverd worden. En
de kasteeltuin droger gemaakt worden.
Tot voor een aantal jaren was dat nog
steeds zo: vlakbij de Ijsemonding van
de Dijle in de Doode Beemde ging
een sifon onder de Ijse door zodat de
Leigracht er verder kon lopen: een beek
die onder een rivier doorging.
Om de Doode Beemde terug te vernatten
zoals vroeger, werd deze sifon een paar
jaar geleden door het Vlaams gewest
verbroken. Zo stijgt het grondwaterpeil
terug in de Doode Beemde. Voor de
kasteeltuin maakt het geen verschil
meer: een van de adellijke erfgenamen
hield niet van Versailletuinen, en maakte
na 1850 de hele tuinaanleg van zijn
grootvader ongedaan. De Engelse mode
in de tuinaanleg met kronkelwegen en
tuinen met een natuurlijk uitzicht kwam
eraan: de kasteeltuin kreeg zelfs verlichting met carbidlantaarns.
Het kasteel wordt, na een korte carrière
als verblijfplaats voor de Duitse bezetter
in de Eerste Wereldoorlog, kinderkolonie, gemeentehuis tijdens de Tweede
Wereldoorlog, kliniek, kasteel-restaurant, nu – al jarenlang en met een
wissel van bouwheer – verbouwd tot
luxe- appartementen.
Links en rechts van ons zijn de grote
kasteelvijvers. Links kan je de gracht
over aan een bruggetje. Als je bij het
begin van het knuppelpad even het pad
naar rechts loopt kom je aan de kijkhut de
Roerdomp. Van binnenin heb je een mooi
en verborgen uitzicht op de grote vijver.
Na wat uitkijken
vervolgen we het
knuppelpad
dat
ons feilloos tot bij
de Koebrug brengt.
We steken de Dijle
niet over, en volgen
het pad naar rechts.
Het
pad
voert
ons
langsheen
de
Dijleoevers,
over een weide
heen, terug tot
het
Appelfabriek
waar het allemaal
begon.

(vervolg van pagina 3)
kerk van Blanden met de inplanting van
een zogeheten “woon- en zorgcampus”.
Ook nog veel vaagheden en tegenstrijdigheden: de ene keer gaat men uit van
een passief beleid van de gemeente
inzake het aanbod van bouwpercelen
(p 88), elders (p131) heeft men het
over het invoeren van een belasting op
onbebouwde percelen. De cijfers over de
behoefte aan bijkomende woongelegenheden dansen in de studie op en neer.
Vaak worden allerlei opties geheel aan de
vrije markt over gelaten en krijg je “richtingggevende opties” zoals “de bestaande
binnengebieden kunnen in principe op
privaat initiatief worden aangesneden.
Voor sommige binnengebieden wordt dit
niet wenselijk geacht. De woonprogrammatie doet hierover uitspraken”. Dat
soort uitermate vage beleidsopties staat
vermeld voor Sint-Joris-Weert, maar duikt
ook op voor Oud-Heverlee en Vaalbeek.
In schril contrast met het GRS van andere
gemeenten waar wél man en paard wordt
genoemd.

Reacties zijn welkom
Beste lezer: wat vindt u er van ? Uw
reacties zijn welkom, we publiceren
ze graag in een volgend nummer of
op onze website. Kruip in uw pen of
achter uw pc. En mail ze ons door
redactie@achterdoechelen.be. Of zet
het op papier en bezorg het in de bus
bij een van de redactieleden.

Verslag van de gemeenteraad van 29 mei 2007
Jaarrekeningen 2006

Wie weet of de verwarmings
installateur en loodgieter één en
dezelfde persoon kan zijn?

De rekeningen 2006 van de kerkfabrieken worden allemaal
unaniem goedgekeurd. Voor de goedkeuring van de jaarrekening 2006 van de gemeente zelf, onthouden SP.A en Groen!
zich. Joris Vanderveeren en Yvette Desmet (SP.A) vinden dat
er weer veel geld naar de sportclubs gaat en het probleem van
de niet-gediplomeerde trainers werd – hoewel beloofd – niet
opnieuw geëvalueerd. De inkomsten uit dividenden dalen en
het energiebeleid van de gemeente moet geëvalueerd worden.
Paul Pues (Groen!) merkt op dat de energierekening van de
gemeente 103.000 euro bedraagt. Dat lijkt enorm, kan het niet
beter vraagt hij zich af? De totale federale subsidies in OudHeverlee voor zonneboilers, regenwater en individuele waterzuivering bedroegen in 2006 minder dan 5.000 euro. De gemeente
zou voor extra subsidies kunnen zorgen als ze zelf een beetje
zou besparen vindt Paul Pues. De gemeente zoekt adressen
van bedrijven die een energie audit kunnen uitvoeren laat Marc
Rom (CD&V) weten. De toelage van de gemeente voor kinderopvang bedroeg in 2006 bijna 5.000 euro per kind heeft Paul Pues
(Groen!) gevonden. Weerom een enorm bedrag. Voor Marianne
Thyssen (CD&V) is dat het gevolg van de keuzes die men maakt.
Het Dolfijntje is een kleine crèche waardoor de vaste kosten per
kind hoog liggen. De veiligheid van de kinderen is belangrijk,
maar ook duur. Er zijn altijd twee verpleegsters aanwezig, zelf al
is er maar 1 kind. We gaan kijken hoe andere kleine crèches het
doen zegt Marianne Thyssen. En er zijn nog twee vrije lokalen,
we kijken uit wat we daarmee kunnen doen. Vreemd dat er dan
soms maar één begeleider is als de kinderen zich verplaatsen
in Oud-Heverlee vindt Joris Vanderveeren (SP.A). Marianne
Thyssen had enkele gemeenteraden terug beweerd dat dit een
eenmalig incident was, maar Joris Vanderveeren heeft andere
informatie.
De aanduidingen van de gemeentelijke afgevaardigden en hun
mandaat voor vergaderingen van Interleuven; Intergas; de vereniging voor crematoriumbeheer; het intergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant EcoWerf; de intergemeentelijke dienstverlenende
vereniging IGO Leuven en de intercommunales Riobra worden
unaniem goedgekeurd.
Joris Vanderveeren (SP.A) vraagt zich af of een gemeenteraadslid de voorzitter kan zijn van de bestuurscommissie van
de gemeentelijke academie voor Muziek en Woord? Dat kan
blijkbaar. Het wordt dan ook goedgekeurd. De aanstelling van de
leden van het beheersorgaan voor de openbare bibliotheek OudHeverlee wordt door burgemeester Vandezande (FB) uitgesteld
naar een volgende zitting. Rita Decock (Groen!) heeft blijkbaar
terecht opgemerkt dat het voorstel onwettig was omdat niet alle
strekkingen vertegenwoordigd worden.

De eindafrekening voor de bouw van de scoutslokalen in
Haasrode wordt goedgekeurd. Als het college aan de gemeenteraad vraagt om renovatiewerken goed te keuren aan de sportzaal in Haasrode ontstaat er een discussie omdat Paul Pues
(Groen!) wil weten waarom sanitair en verwarmingsinstallatie
afzonderlijk zullen worden aangepakt. Dat heeft toch niets met
elkaar te maken vinden burgemeester Vandezande (FB) en
Marc Rom (CD&V). Dan kan je even goed een dakwerker erbij
betrekken volgens burgemeester Vandezande. Paul Pues gaat
niet akkoord, in zijn huis werden beiden uitgevoerd door dezelfde
aannemer. Zelfs al wordt het een volledig gescheiden systeem
dat door twee aannemers wordt uitgevoerd, kan je het toch beter
bij elkaar laten moest een geïntegreerd systeem mogelijk zijn.
Dit zou kost efficiënter zijn. Nu kan het niet meer. Voor Joris
Vanderveeren (SP.A) is er nog een probleem. Er werden onvoldoende budgetten voorzien in de begroting voor deze werken.
We riskeren dat er weer geen geld meer zal zijn voor belangrijke
sociale punten. De gemeente moet beter haar huiswerk maken
als het budget opgesteld wordt vindt hij. Groen! onthoudt zich.
Groen! stemt zelf tegen de renovatie- en uitbreidingswerken
van het sportcomplex Oud-Heverlee. Volgens Marleen Roelants
(Groen!) zal er dit jaar weer 228.000 euro uitgegeven worden
aan de voetbalploeg.
In een door Groen! toegevoegd agendapunt vraagt Paul Pues
waarom het college een positief planologisch attest afgeleverd
heeft aan manège Meerdaalhof. Een gedeeltelijk positief attest
was eerder aangewezen vindt Paul Pues. De gemeente had meer
garanties moeten eisen over de belofte om het aantal paarden
niet te laten toenemen en het aanpakken van het mestprobleem
en de erosie. Volgens Adri Daniels (CD&V) komt er geen mest in
de Zoete Waters terecht zoals Paul Pues beweerde, maar enkele
erosie van de holle weg zelf. De stoffen die gemeten werden zijn
niet van een holle weg weet Paul Pues.
Als laatste punt heeft Marianne Thyssen (CD&V) een brief
van de gemeente voorgelezen die naar alle politieke partijen
gestuurd zal worden om aandacht te vragen voor de gestegen
lawaaioverlast door vliegtuigen in Oud-Heverlee. De gemeente
vond het belangrijk om dit dossier terug op de agenda plaatsen
net voor de verkiezingen.

Voetweg nr. 42 loopt tussen de Boslaan en de Winkelweg en mondt uit in de
Fazantenlaan. Een attente ADO-lezer stopte een foto van deze voetweg in onze brievenbus met de vraag: “waarom zoveel paaltjes in de voetweg?” en de opmerking: “strikt
verboden toegang voor kinderkoetsen en kinderen met de fiets!”
ADO vroeg de gemeente of het noodzakelijk is 3 paaltjes zo dicht bij elkaar te plaatsen.
Is dit om brommers te weren? Zijn 2 paaltjes niet voldoende? En waarom gebeurt
dat dan ook niet in andere voetwegen zoals bijvoorbeeld nr. 41 die loopt tussen de
Vaalbeekstraat en de Fazanten/Patrijzenlaan?
Johan Willems, de milieu-ambtenaar van de gemeente, mailde ons volgend antwoord:
Deze paaltjes zijn er gekomen op vraag van een aantal buurtbewoners. Blijkbaar wordt
deze weg dikwijls gebruikt door brommers. Onze technische dienst heeft geopteerd om
hier 3 paaltjes te plaatsen. Ik weet niet of dit overdreven is, maar blijkbaar was daar
vraag naar.
De niet-beantwoorde laatste vraag zal nog eens gesteld worden…
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Katrien Timmermans, advocate, jonge moeder én nieuw
gemeenteraadslid
Katrien Timmermans is advocate en
werkt in een associatie in Leuven.
Ze woont met vriend en drie maand
oude Jasper in Oud-Heverlee.
Met haar 28 jaar is ze een van
de jongste gemeenteraadsleden
(CD&V). Ze is hier geboren, haar
ouders komen uit Diest en KesselLo (vanuit Zonhoven).
Katrien is opgegroeid in OudHeverlee, was heel graag bij de
chiro, zeer actief in het vrouwenvoetbal, in de speelpleinleiding.
Ook jeugdhuis JOOW was belangrijk voor haar, de vriendengroep
cirkelde daaromheen. Ze vindt
dat initiatief nog altijd erg positief
en de huidige locatie mag er best
wezen. Daardoor bleef de band met het dorp ook sterk, en werd
er minder op Leuven gefocust, zoals in zovele andere dorpen
wel gebeurt.

Dorpskernverniewing: OudHeverlee niet vergeten
a.u.b.!
Het gaat dan over Haasrode en OudHeverlee, twee grote pijnpunten. In OudHeverlee moet de parochiezaal aangepakt
worden, de pastorij met zijn beschermde
gevel, de hoek Dorpstraat-Bogaardenstraat
(levensgevaarlijk!, daar moet toch écht werk
van gemaakt).
Ze is van oordeel dat als je de hele problematiek ineens aanpakt, je riskeert veel tijd
te verliezen (wat totnogtoe het geval was).
Probleem per probleem oplossen dus.

Sportbeleid: meer ruimte
voor recreatieve sporten!
Als voetbalfanaat en actief in de club weet ze waarover ze
spreekt. De focus van de gemeente op voet- en volleybal is
algemeen gekend. Ook tennis wordt goed bediend. Maar een
pijnpunt lijkt toch de recreatieve sporten. Buiten aandacht voor
jogging en mountainbike is er een groot gebrek aan infrastructuur (badminton bv., en salsa – is dat een sport?..). Na de grote
investeringen voor de jeugdinfrastructuren de laatste jaren lijkt
het tijd meer aandacht te besteden aan recreatieve sporten.

Lokaal opgevist
Vader was vroeger nogal actief in de CVP achter de schermen
(daarna niet meer: de rakettenhistorie in de tijd van Tindemans
– weet u nog – de overloop van enkele mandatarissen naar
FB…). Nu met de huidige ploeg werkt hij terug mee … en ja, hoe
gaat dat dan…niet zozeer de paplepel, vindt Katrien, maar wel
de context, de overtuiging, het engagement deden haar vorig
jaar toehappen toen Marianne Thyssen haar vroeg om op de lijst
te staan. Dat was zes jaar eerder ook al het geval, maar toen
vond Katrien zich nog wat te jong, nog niet eens afgestudeerd,
het hoofd nog in de cursussen en de cafés. Ze zou niet op een
andere lijst willen staan, de CD&V staat het dichtst bij haar overtuiging. En vooral haar geloof in de capaciteiten en aanpak van
Marianne Thyssen waren doorslaggevend om ja te zeggen. Maar
tegelijkertijd beseft ze dat je in de gemeentepolitiek ook vooral
een langetermijnvisie moet hebben waaraan je een beleid moet
koppelen. En dat vergt tijd…die hopelijk wijsheid zal brengen.

Oud-Heverlee Fair Trade gemeente!
We horen het graag. In onze gemeente is er bitter weinig aanbod
van fair-trade goederen. Toch wel een smet op ons blazoen. Dat
project lijkt goed op poten gezet nu en ze zal er zich voor blijven
inzetten en voorstellen doen.

Woonbeleid
Da’s voor iedereen een prioriteit, ook voor Katrien. Toen ze vorig
jaar op zoek was naar een woning samen met haar vriend, was
ze maar wat blij die in Oud-Heverlee op een paar passen van
haar ouders te kunnen vinden. Ze beseft wel dat ze heel veel
geluk heeft. Ze was er niet alleen erg vlug bij, maar weet ook dat
zoiets uitzonderlijk is voor jongeren die hier willen blijven wonen.
Het is een oud zeer in onze gemeente en een dat moeilijk zal op
te lossen zijn, maar oplossingen zijn mogelijk, plannen worden
gesmeed. Op de een of andere manier moet het toch mogelijk
zijn bij de op stapel staande projecten voorkeur te geven aan
mensen uit de eigen gemeente.
Het bouwen van appartementen, zoals dat nu meer en meer
ingang vindt zou in zekere mate moeten beperkt worden.
Katrien is niet de enige die vindt dat het structuurplan moeilijk
leesbaar en slecht opgesteld is, wollig geschreven ook. Veel
werk dus voor de Gecoro, die het niet makkelijk zal hebben om
een zinnig advies te geven op dit plan.

Eerste mandaat: met goesting begonnen
Tweede opvolger was ze en van de eerste keer nipt verkozen…
Ze zetelt in de gemeenteraad omdat Hilda Van Linthout koos
voor het OCMW. Ze is voorzitter van de commissie die over de
bevoegdheden van eerste schepen Marianne Thyssen gaat, en
ze is ook lid van de commissie die de bevoegdheden van Adri
Daniëls behandelt, en van drie intercommunales.
Ze kon zelf kiezen wat haar interesseerde, en zo hoort dat, vindt
ze. De CD&V fractie is zeer divers samengesteld, uit mensen
met ieder hun specialiteit. Dat is efficiënt werken. Haar evaring in
handels- en contractrecht, waar ze zich professioneel vooral mee
bezighoudt, komt de partij (en de gemeente) goed van pas.
Het komt er nu op aan je eigen visie in de partij door te drukken
en dan met de partij op de meerderheid te wegen. Op onze
vraag of over zinnige punten van de oppositie niet meer kan
gedebatteerd worden, zegt ze dat de plek daarvoor eerder het
overleg van de fractievoorzitters is, zodat die hun respectieve
achterban om standpunten kunnen vragen. Ook goed is dat de
gemeenteraadsleden de notulen van het schepencollege krijgen
en erop kunnen reageren.

De toekomst
De verandering van bestuursstijl die er gekomen is door de deelname van CD&V werpt toch vruchten af, vindt ze. En ze hoopt
dat dat steeds meer het geval zal zijn. Vandaag meent ze dat als
haar ooit een schepenambt zou aangeboden worden, ze zeker
niet nee zal zeggen.
Toen kwam Jasper op de arm van zijn vader slaapwel zeggen.
En dat deden wij ook.

Het zou al mooi zijn mocht ze in de volgende zes jaar kunnen
wegen op een aantal thema’s in de gemeente die haar nauw aan
het hart liggen. Dat zijn er vier:
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Eddy Vandezande, een ruimdenkend man met visie
Eddy Vandezande (geen familie van zijn naamgenoot), voor het
eerst in zijn leven politiek geëngageerd, werd door burgemeester
Vandezande begin juli vorig jaar gevraagd om op de lijst van
Fusiebelangen te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen en
meteen verkozen met 323 stemmen.
Als 55-jarige perfusionist* werkzaam in Gasthuisberg sinds
maart 1982 was hij eigenlijk van plan dit najaar 80% te gaan
werken om meer te genieten van het leven samen met zijn vrouw.
Helaas kunnen niet voldoende mensen zijn werk overnemen en
bijgevolg wordt dit toekomstplan nog even uitgesteld. Zijn vrouw
werkt bij de opnamedienst in Gasthuisberg, een functie die veel
sociale vaardigheid vereist. Samen hebben zij twee zonen,
Joris (25) en Dries (28), uit huis maar nog niet getrouwd of met
kinderen.

Een communicator met toekomstvisie
“Op politiek vlak ben ik een regenboog, in de meeste partijstandpunten is wel iets goeds terug te vinden. Het containerpark in
Blanden werd bijvoorbeeld volledig omgevormd naar aanleiding
van een plan dat door iemand van Ecowerf van Interleuven werd
uitgetekend zonder de situatie ter plekke ten gronde te kennen.
Zelfs de verantwoordelijke van het containerpark werd niet om
advies gevraagd terwijl die toch de problemen het best kan
inschatten. Met gevolg dat er nu meer klachten zijn dan voordien
vanwege de gevaarlijke verkeerssituatie in en rond het containerpark en men het misschien beter weer sluit om opnieuw te
beginnen. Dat is het paard achter de kar spannen”.
Om te vermijden dat er tijdens een gemeenteraad soms goede
ideeën (van de oppositie bv.) als niet ter zake doende worden
afgedaan, zou het beter zijn vooraf de mening van andere partijen
en burgers te kennen om er op in te kunnen spelen en bruikbare
voorstellen mee te nemen in de besluitvorming. Om hiervoor een
kanaal te vinden wil Eddy samen met Francis Van Biesbroeck
(cfr. ADO 141) een weblog opstarten waarop inwoners van onze
gemeente hun ideeën naar voren kunnen brengen. Democratie
vanaf de basis dus.

Filosoof of pragmaticus?
Eddy is een levensgenieter, geen filosoof en is een zeer
betrokken man zodra hij zich engageert voor een bepaald doel.
Dan gaat hij grondig te werk en zoekt zoveel mogelijk uit hoe de
vork aan de steel zit. Tot nu toe heeft hij nog geen duidelijk zicht
op gemeentelijke zaken. Bij Fusiebelangen ziet hij geen transparante structuur en ook mist hij begeleiding voor nieuwkomers die
een mandaat opnemen. Zo stap je in een systeem zonder enige
voorbereiding, waardoor je inschattingsfouten kunt maken. Het
zou beter zijn eerst een paar jaar ‘op proef’ mee te draaien.

“Ik ben een vechter voor de minstbedeelden en wil goed
doen voor alle mensen. Ik vind dat een gemeente bestuurd
zou moeten worden zoals een gezin: realistisch qua uitgave,
met toekomstvisie en een doorzichtig beleid. Mensen moeten
weten waar ze aan toe zijn en dat kan alleen als ze goed geïnformeerd worden, helder en doorzichtig. Vriendjespolitiek en
andere machinaties staan heel ver van mij af. Eigenlijk zou een
gemeente geen politieke partijen nodig moeten hebben maar
een beheerraad die kan gekozen worden door de inwoners van
de gemeente met aan het hoofd een gedelegeerd bestuurder, nu
burgemeester genoemd. Om machtsconcentratie en ‘inkapseling’ in het gemeentelijk bedrijf tegen te gaan zou voor politieke
mandatarissen een doorschuifidee (om de drie jaar bijvoorbeeld)
van stoel naar stoel, niet slecht zijn”.

Werkgroep ruimtelijke ordening,
verkeer, mobiliteit, jeugd
Als kind groeide Eddy op in de buurt van het Zoet Water in de
Ophemstraat. Vroeger waren er in die buurt lokalen en cafeetjes
en stond de term Zoet Water voor het “Lunapark”. Gelukkig werd
in de loop van de jaren het geheel rond het Zoet Water commercieel niet te erg uitgebouwd. Er is wel een opwaardering nodig
van zowel de vijvers als de omringende natuur. De grote parking
aan het recreatiepark zou beter een ‘onthaastingspark’ worden;
vanaf die plek is er een uniek zicht op de vijvers en de bossen,
met wat banken en groen kan dit geheel geïntegreerd worden
met de vijvers en een meerwaarde betekenen. De insteekweg
die nu rechts naast de Rozenberg loopt, zou aangesloten
kunnen worden op het wandelpad komende van het voetbalveld, zodat mensen die vanuit Blanden aan komen rijden daar
in draaien en bij het voetbalveld parkeren, zoals degenen die
vanuit Leuven komen verplicht moeten worden om bij het voetbalveld te parkeren.
In Oud-Heverlee dorp zou hij 2 zeer onveilige knelpunten
verkeersmatig willen aanpakken:
1. de hoek FonteinstraatDorpstraat bij de fietsenwinkel
2.
de
hoek
DorpstraatBogaardenstraat en dat deel richting station waar nu geen voeten fietspad is (ook de kasseien
zouden beter vervangen worden
door asfalt wegens te lawaaierig)
In Haasrode stelt zich het
probleem van de grootscheepse
appartementsbouw zonder degelijke, deskundige voorafgaande
verkeerstechnische studie. Een
koper van een appartement wordt
niet verplicht ook een garage aan
te kopen zodat iedereen maar op
straat parkeert en er onveilige
verkeerssituaties ontstaan.

Klimaat en aanverwante onderwerpen
“Een gemeente kan haar burgers uiteraard tot allerlei individuele
goede acties aanzetten, maar vanuit de regionale en federale
overheden zou meer regulerend opgetreden mogen worden.
Een regering moet bv autobedrijven extra belasten die grote
vervuilers op de markt brengen en kopers van dit soort wagens
extra belasten wegens verhoogde CO2-uitstoot. Op gemeentelijk
vlak zouden subsidies die men kan krijgen voor milieuverbeterende ingrepen aan de woning (zonnepanelen, dubbele
ramen e.d.) veel meer onder de aandacht gebracht
moeten worden. Veel mensen zijn onvoldoende op de
hoogte van allerlei mogelijke subsidieregelingen; aan de
bekendmaking daarvan moet meer gewerkt worden”.
Verder sprak ADO nog met Eddy over brugpensioen,
vacatures binnen de gemeentes, het structuurplan OH
en aanverwante zaken, maar dat zal voor een volgende
keer zijn, halverwege de legislatuur. En de vernieuwde
aanleg van het containerpark in Blanden is volgens
onze bescheiden mening zeker stof voor een artikel in
een van de volgende ADO’s!
(Voor de uitgebreidere versie van dit interview: zie onze
website, www.achterdoechelen.be)
* een perfusionist bedient tijdens hartoperaties de hart-longmachine, een job die het uiterste van de concentratie en soms
ook van de zenuwen vergt (zie ook www.maguza.be)
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Zomerfeest in Oud-Heverlee:
1-2 september
De 28e editie van het Zomerfeest gaat door op zaterdag
1 en zondag 2 september 2007 in de dorpskern van
Oud-Heverlee.
Op zaterdagnamiddag zijn de ingrediënten: de Wielerkoers,
een historisch getinte natuurwandeling, terrasje aan de
Parochiezaal met o.a. streekbieren proeven,...
NIEUW:
Zaterdagavond
wordt
Quizavond
in
de
Parochiezaal.
Zondag begint traditioneel met het Aperitiefconcert in de
St Annakerk, dit jaar met het optreden van Koordinaat dat
onlangs uitgeroepen werd tot het beste koor op het korenfestival Vlaanderen.
Na het aperitief op het parochieplein is er barbecue, ruilmarkt
voor kinderen, optredens,...
Bovendien kan, wandelend door het dorp, een kijkje genomen
worden in huizen en tuinen op het parcours Kunst in ’t Dorp.
In de loop van de maand augustus wordt er nog een folder
verspreid met meer informatie. Indien je echter nu al meer
info wenst of indien je graag wil meewerken tijdens het
Zomerfeestweekend, tel. 016 40 66 48 of e-mail anadelibro@
hotmail.com

Haasrode viert feest:
zondag 2 september
Van 9u tot 13u: rommelmarkt voor en door jong en oud.
Iedereen van harte welkom.
Om 11u brengen het 8° koor met Joviool en Meerdaal Vocaal
een aperitiefconcert in de kerk. Aansluitend wordt er u een
aperitief aangeboden in de parochiezaal.
Brunch aangeboden door de Volleybal Haasrode vanaf 11u
tot en met 14u in de sporthal van Haasrode.
Vanaf 14u zijn er doorlopend volksspelen en is er een heus
springkasteel voor de kleinsten. Het Ontmoetingscentrum
wordt gevuld met fantastische, muzikale optredens van
onder meer de Drumguys en heel wat leerlingen van de
academie voor woord en muziek. De Skippies brengen een
demonstratie. Je komt die dag ook te weten waarom je als
bewoner van Haasrode een Pootefretter bent. Maar onder de
echte Pootefretters zitten ook heuse kunstenaars. Met een
uitgestippelde wandeling doorheen ons dorp kan je kunst in al
zijn vormen bewonderen.
Wie van dit alles op een afstand wil
genieten en toekijken, kan dat doen
van op het terras van onze dorpscafé’s De Veldduif, Den Deugniet en
Het Elfste Gebod of bij de frituur
Komesa. Wees erbij en ontdek
alles van het dorp waar je woont!
Praktisch:
Rommelmarkt voor jong en oud: schrijf je in tegen uiterlijk 15
augustus via mail naar dorpsfeesthaasrode@gmail.com met
als onderwerp: Rommelmarkt. Je noteert duidelijk je naam, je
leeftijd (alleen voor toepassing voor kinderen) en adres.
Brunch: Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk
24 augustus via mail naar kathleen@goedhuys.be of via gsm
op het nummer 0496943178.
Dit feest heeft als doel iedereen terug op straat te krijgen om
ongedwongen te genieten van allerlei vertier. Hou volgende
website goed in het oog, want daarop zal telkens de allerlaatste
informatie te vinden zijn: www.gezinsbond.be/haasrode.
Wie zin heeft die dag een handje toe te steken kan zich nu al
melden via mail op dorpsfeesthaasrode@gmail.com
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Wij hebben u nodig
U weet ongetwijfeld dat ADO een onafhankelijke, niet-commerciële
dorpskrant is. Iedere inwoner van Oud-Heverlee ontvangt ADO gratis
in de bus. Dit kan alleen maar dankzij uw steun. Stort een kleine (of
misschien niet zo kleine) bijdrage zodat wij dit verder kunnen doen.
Wij houden minutieus bij wie er de laatste jaren gestort heeft. Wie
in onze “ADO-databank” belandt, kan erop rekenen dat ADO met
de post verzonden wordt. En dat is veiliger in deze onzekere tijden.
Wij vernemen regelmatig dat ADO niet in uw postbus terechtkwam
(samen met de informatiebladen). Laat het ons weten zodat wij aan
onze verdeler kunnen melden waar het mis loopt.
Wil u graag zelf eens op pad om te weten hoe het eigenlijk zit met
de dorpskernvernieuwingen, sociale woningen of voetpaden? Wil
u graag zelf aan de burgemeester of schepenen vragen wanneer
de mobiliteitscommissie nog eens samenkomt? Kent u iemand in
uw dorp met een boeiend beroep of activiteit? Schrijf dan eens een
artikel, misschien twee of drie per jaar. Of nog beter, word redactielid
en probeer samen met ons 5 keer per jaar een nummer te vullen.
Stuur uw artikels naar redactie@achterdoechelen.be.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer 001-1673405-37 van ADO,
Dalemstraat 5, 3053 Haasrode.

Veel dank aan de bewoners van Het
Roerhuis in Leuven voor de grote hulp
bij het plooien van deze ADO!

Indien u een bijdrage stort,
ontvangt u ADO voortaan met de post.
Dank bij voorbaat.

Redactie
Beekstraat 41, 3054 Sint-Joris-Weert, tel. 016 47 21 82
redactie@achterdoechelen.be
Geert Defloor Bergenstraat 86 Haasrode
Herman Fonck Beekstraat 41 Sint-Joris-Weert
Luc Gadeyne Narcissenlaan 22 Blanden
Michel Kennis Dalemstraat 5 Haasrode
Vivienne Lak Groenstraat 6 Oud-Heverlee
Hartmut Offele Bovenbosstraat 50 Haasrode
Ariane Titeca Bogaardenstraat 3 Oud-Heverlee
Rik Vanmolkot Bergenstraat 96 Haasrode

016 40 31 04
016 47 21 82
webmaster
016 23 77 89
016 40 36 26
016 40 23 63
layout
016 40 33 95

Wil u deel uitmaken van de redactie
of gewoon even helpen bij de praktische realisatie?
Graag! Onze redactie staat open voor alle inwoners.
Neem gerust met één van ons contact op.
Verantwoordelijke uitgever: Herman Fonck
België - Belgique
P.B.
3050 Oud-Heverlee 1
2/2545

