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Programma Groen Oud-Heverlee
gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012
Mooie ideeën op papier zetten is niet moeilijk. Heel wat van deze ideeën lees je ook in andere partijprogramma's. Hoe
kan u er als kiezer op vertrouwen dat Groen wel zijn engagementen waarmaakt ? Waarom biedt een stem voor Groen
wél de garantie dat het eindelijk vooruit gaat met Oud-Heverlee, na dertig jaar stilstand?
Met meer dan 80 voorstellen en resoluties de voorbije jaren waren onze gemeenteraadsleden met stip de
meest actieve fractie in de gemeenteraad.
Groen is geen partij van enkel woorden. Jaar na jaar voeren we concreet actie: rond duurzame mobiliteit,
sociaal wonen, milieu, zwerfvuil, ... . We menen wat we zeggen !
Het onderstaande programma toont dat Groen een partij is met ideeën. Niet zozeer grote prestigeprojecten,
maar kleine, concrete veranderingen die een groot verschil kunnen maken.
Ook de manier waarop dit programma tot stand kwam is typerend. Inspraak is voor Groen erg belangrijk. Ons
programma werd afgetoetst bij een brede waaier van verenigingen. Samen vooruit, daar gaan we voor.

1.

Betaalbaar én duurzaam wonen

Het is aangenaam wonen in Oud-Heverlee: een groene gemeente, dicht bij Leuven en Brussel. Dat maakt wonen helaas
ook 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. Sociale huur- of koopwoningen zijn haast
onbestaand. Groen wil een beleid dat actief werk maakt van betaalbaar wonen, en dat daarbij ook maximaal oog heeft
voor het energieverbruik van woningen.

Oud-Heverlee heeft nog drie grote woonuitbreidingsgebieden: Haasrode Centrum (7,4 ha), de Kouter in
Blanden (6 ha) en aan de J.Vandezandestraat in Oud-Heverlee (3,6 ha). Hier kan nog gebouwd worden zonder
de open ruimte aan te tasten. Groen wil deze gebieden geleidelijk ontsluiten, en maximaal inzetten voor de
bouw van sociale koop- en huurwoningen. Oud-Heverlee heeft op dat vlak immers een achterstand in te halen.
Bij de bouw van deze nieuwe sociale woningen kiezen we resoluut voor lage-energiewoningen,duurzame
materialen en een optimaal gebruik van gedeelde openbare ruimte .
Bij privéverkavelingen waakt de gemeente strikt over de correcte naleving van het Vlaams Grond & Panden
decreet: in privéverkavelingen vanaf 10 percelen moeten er twee sociale woningen voorzien worden.
Groen wil dat de gemeente de gronden in haar bezit integraal besteedt aan sociale woningen. Huurwoningen
moeten daarbij het grootste deel uitmaken. In de plaats van koopwoningen kiest men voor een vorm van
“levenslang wonen”, de koper die in dat systeem stapt, betaalt alleen de prijs van de woning, niet die van de
grond. De grond blijft eigendom van de gemeente. Bij verkoop van de woning strijkt de eigenaar maar een
percentage van de meerwaarde op. De rest van de winst blijft bij de coöperatie, die dat geld in de vorm van
aankoopsubsidie naar de koper laat terugvloeien. Zo kunnen de woningen blijvend goedkoop worden verkocht
en blijven armere mensen kans maken om een woning te verwerven.
Naast nieuwbouwprojecten voor sociale huurwoningen, kiest de gemeente ook voor aankoop van bestaande
panden. Dit geeft een goede spreiding van sociale woningen en legt geen extra beslag op onze schaarse open
ruimte. Het OCMW verkoopt eigen gronden die niet geschikt zijn voor de bouw van sociale woningen, en koopt
met deze opbrengst bestaande woningen aan.
Om meer woningen beschikbaar te krijgen voor de huurmarkt, pleit Groen voor een heffing op leegstaande
woningen. Eigenaars worden actief in contact gebracht met sociale verhuurkantoren, die de leegstaande
woning kunnen renoveren en aan een sociaal tarief verhuren.
Bij de bouw/verhuur van ouderenwoningen zorgt de gemeente dat ze actief vertegenwoordigd is in de
beheerstructuren van deze initiatieven.
Een beperkt aantal woningen wordt momenteel verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. De maximale huurprijs
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van 500 euro is echter een belangrijk obstakel in Oud-Heverlee. Het OCMW doet nu al een bijkomende
tussenkomst. Groen stelt voor om het budget hiervoor op te trekken, zodat meer huurwoningen in
aanmerkingen kunnen komen voor dit circuit.
Inwoners kunnen nu al een beroep doen op een technisch adviseur bij het wooninfopunt voor woonvragen en
vragen rond premies en duurzaam bouwen. Deze dienstverlening moet beter bekend worden gemaakt, door
actief kandidaat-bouwers te informeren bij elke vergunningsaanvraag.
De gemeente geeft premies voor duurzame renovaties als dakisolatie, zonneboilers, beglazingspremies,
stookketels, .... Energiebesparende maatregelen moeten betaalbaar zijn voor iedereen. Net voor financieel
kwetsbare gezinnen, is energiebesparing meer dan welkom. De gemeente trekt volop de kaart van
derdebetalers-financiering: de energiebesparende investeringen wordt voorgefinancierd, de bewoner betaalt
gespreid terug. De bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld via Pendule vzw, worden beter bekendgemaakt. De
gemeente investeert ook in energiebegeleiding van bewoners bij bouwprojecten, en gerichte groepsaankopen.
Overstromingen en wateroverlast, ... zijn een actueel thema, ook in onze gemeente. Groene daken, het
vergroenen van verharde voortuinen/opritten, ... zorgen ervoor dat water makkelijk infiltreert in de bodem. Door
het invoeren van vergroeningspremies stimuleert de gemeente deze ingrepen. De gemeente subsidieert en
controleert gescheiden waterafvoer, infiltratie en buffering. De gemeente maakt haar voorbeeldfunctie hierbij ten
volle waar bij de omgevingsaanleg rond eigen gebouwen. De gemeente benut haar mandaten in riobra en infrax
veel actiever, om versneld werk te maken van een duurzame rioleringsinfrastructuur.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen moeten de wildgroei aan appartementen
tegengaan. Waar appartementen wel op hun plaats zijn, moeten we kiezen voor een goede inbedding in de
omgeving en een architectuur die aansluit bij het landelijk karakter van de gemeente.

2.

Veilig verkeer – mobiliteit

Je veilig en vlot kunnen verplaatsen, het zou evident moeten zijn. Helaas niet in Oud-Heverlee. Voetpaden liggen er
verloederd bij, fietspaden zijn onveilig, koning auto regeert, ... . Nochtans is er een goed gemeentelijke mobiliteitsplan.
Het vorige bestuur voerde echter maar 25 % van de acties uit. Groen wil werk maken van een beleid dat evenwichtig
aandacht heeft voor alle vervoersmiddelen

Voetgangers:
Het onderhoud van voetpaden is vaak ondermaats. Er komt een duidelijk meldpunt voor
signaleren van gevaarlijke punten. Herstellingen worden binnen de maand uitgevoerd.
Heel wat straten hebben nog steeds geen volwaardig voetpad! De voorbije legislatuur werd er
slechts enkele honderden meters voetpad aangelegd. Groen wil dat elke dorpskern
voetgangersvriendelijk wordt, ofwel door voldoende brede voetpaden, ofwel door het herinrichten
van de straat, zodat die voetgangersveilig wordt.
Buurtwegen worden consequent opengesteld en goed onderhouden.
Scholen, pleintjes, de bib, ... en andere kind-plaatsen worden waar mogelijk verbonden met een
veilige voetweg, een zogenaamd kind-lint.
Fietsers:
Vanuit elke deelgemeente moet er een veilige fietsverbinding zijn naar Leuven. De noord-zuid as
(Sint-Joris-Weert -Oud-Heverlee-Leuven) en de oost-west-as (Oud-Heverlee-Vaalbeek-BlandenHaasrode-Bierbeek) worden prioritair afgewerkt. De norm hierbij is een degelijk, vrijliggend
fietspad. De gemeente moet hoogdringend werk maken van een masterplan voor alle
fietsinfrastructuur rond deze hoofdassen. De fiets is het uitgangspunt van het beleid, niet een
aandachtspuntje in de marge. Enkele cruciale schakels krijgen bijzondere aandacht: het periodiek
afsluiten van de Weertse dreef, de fietsbrug over de de Expres-weg, de herinrichting van de ZoetWater site.
De gemeente voorziet in degelijke fietsenstallingen aan ieder openbaar gebouw: gemeentehuis,
bib, Zoet-Water, ontmoetingscentrum, sporthal....
De fietspaden worden in de winter sneeuwvrij gehouden.
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Bussen:
Nieuwe inwoners krijgen van de gemeente een 10-rittenkaart cadeau, om het openbaar vervoer
aanbod te leren kennen.
Door lijn 5 (Vaalbeek) door te trekken tot het Zoet Water, ontstaat er een knooppunt met de
bussen die langs de Waversebaan richting Leuven rijden.
Aan drukbeklante bushaltes zoals aan de kerk van Haasrode en het dorpscentrum van OudHeverlee en aan het ontmoetingscentrum in SJW worden fietsenstallingen voorzien. Het aantal
overdekte bushaltes met zitplaatsen moet omhoog.
Het derde betalers-systeem wordt uitgebreid, niet alleen voor de nachtbussen.
Het weekendaanbod wordt verder uitgebouwd. Een nachtlijn terug uit de stad is prima, maar met
de huidige regeling kan u eerder op de avond niet met de bus in de stad geraken!

Trein:
Er komen degelijke, overdekte fietsenstallingen aan beide treinstations.
De gemeente ontwikkelt een visie op de stationsomgeving van Sint-Joris-Weert en stimuleert ieder
mogelijk initiatief dat de kwaliteit van de stationsgebouwen en de stationsomgeving ten goede
komt. Ze stimuleert alle betrokken partners om hier aantrekkelijke plekken van te maken. Groen
zelf denkt aan woningen, een park met speelpleintje en een feestzaal voor Weertse verenigingen.
De groene-halte wandeling verdient meer bekendheid (wandelen in combinatie met het openbaar
vervoer van Sint-Joris-Weert naar station Oud-Heverlee). Het stationsgebouw van Sint-JorisWeert is een gedroomd bezoekerscentrum/infopunt voor het natuurgebied
Dijlevallei/Meerdaalwoud.
Auto:
In alle dorpskernen wordt zone-30 ingevoerd, niet alleen door borden te hangen maar ook door de
nodige ruimtelijke ingrepen, die zorgen voor een constante lage snelheid (as-verschuivingen,
versmallen van straat, ...).
Er komt een doordacht parkeerbeleid, waarbij de auto niet automatisch het dorp domineert. In de
Zoet-Watersite wordt parkeren gecentraliseerd op de bestaande, her aan te leggen parking van
het recreatie-park, in Haasrode wordt de schoolparking maximaal ontsloten.
De gemeente laat onderzoeken of een cambio-stelplaats per deelgemeente haalbaar is
(autodelen)
Er komen maatregelen tegen sluipverkeer, in overleg met buurgemeentes. Alle doorgaand verkeer
wordt maximaal naar de hoofdwegen/autostrade geleid. “uitgezonderd plaatselijk verkeer” moet
voorkomen dat chauffeurs sluipwegen zoeken.
Een tonnenmaatbeperking voor vrachtwagens, uitgezonderd plaatselijke leveringen, moet
verhinderen dat zwaar verkeer door de dorpskernen rijdt.
De gemeente stelt zich kandidaat voor een laadpaal voor elektrische wagens.
De snelheidscontroles in de gemeente worden drastisch opgevoerd. Het kan niet zijn dat onze
politiezone slechts een fractie van controles uitvoert van vergelijkbare zones, en al helemaal geen
controles in het weekend.
De schoolomgevingen verdienen bijzondere aandacht. In samenspraak met oudercomités en
schoolbesturen investeert de gemeente in “Kiss&Ride” zones, fietsouder-projecten, veilige fietspaden en
ingrepen in de weginfrastructuur om de zone 30 te garanderen.

3.

Modern bestuur, met aandacht voor inspraak, respect & transparantie.

Een modern, burger-vriendelijk bestuur maakt actief werk van inspraak, opvolging van klachten, een transparant beleid.
Niet omdat het moet, als een verplicht nummer. Groen is er rotsvast van overtuigd dat inspraak tot beter en creatiever
bestuur leidt.
Vragen en voorstellen van adviesraden krijgen binnen vaststaande termijn een gemotiveerd, schriftelijk
antwoord van het gemeentebestuur. De gemeente neemt zelf het initiatief om adviesraden te informeren over
projecten die, gezien hun impact, in aanmerking komen voor advies.
De gemeente plaatst documenten zoveel mogelijk online. Hierbij denken we minstens aan de verslagen van alle
gemeentelijke overlegorganen en commissies. De agenda wordt op voorhand online kenbaar gemaakt. Ook de
notulen worden achteraf online gezet.
Administratieve basisdiensten als identiteitskaart, rijbewijs, ... moeten aan kostprijs geleverd worden.
Prijsstijgingen zijn de komende jaren niet aan de orde.
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De gemeente stimuleert straten, buurten, ... om initiatief te nemen. De gemeente voorziet een budget om onder
de noemer 'kom op voor je wijk’ jaarlijks een aantal projectvoorstellen van straten of buurten te realiseren vb. de
aanleg van speelpleintje, een zitbankje, een project buurtkippen, bloembakken, een kunstwerk, ...
Regelmatig is er per deelgemeente een inspraakvergadering, waar het gemeentebestuur zijn plannen toelicht
en inwoners vragen kunnen stellen. Groepen kunnen steeds zelf een inspraakmoment aanvragen. Ook op de
gemeenteraad kunnen inwoners steeds zelf een vraag komen stellen. Ook wanneer de gemeente zaken
uitbesteedt aan een studiebureau, verwacht ze steevast inspanningen van bureau's rond tijdige en effectieve
inspraak.
Halfweg de legislatuur gebeurt er een tevredenheidsmeting bij alle inwoners over de werking van de
gemeentelijke diensten. Resultaten en verbeteracties worden gecommuniceerd naar alle inwoners.
Klachten en vragen krijgen een opvolging binnen de 30 kalenderdagen en worden correct geregistreerd.
De huidige forfaitaire milieubelasting wordt geïntegreerd in de gewone belasting, zodat ze ook volgens inkomen
berekend wordt.
De gemeente leeft niet boven haar stand. Het financieel beleid van de gemeente mag de toekomst niet
hypothekeren. Er is geen verdere aangroei van de schuld.

4.

Duurzame keuzes

U kent die uitspraak wel: “we bezitten de aarde niet, we lenen haar enkel van de komende generaties”. Maar handelen
we daar ook naar? Een duurzaam beleid kijkt verder dan de volgende verkiezingen, maar houdt ook rekening met de
gevolgen van keuzes op lange termijn. De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben in duurzaam omgaan met
energie en in eerlijke handel.
Ieder gemeentegebouw ondergaat een energie-audit. Jaarlijks daalt het water- en energiegebruik met minstens
4 % (20 % op 5 jaar). Er is één duidelijke verantwoordelijke voor het energie & waterbeheer van alle gebouwen
in de gemeente, zodat verspilling snel opgemerkt wordt.
Voor alle stroomcontracten kiest de gemeente voor groene stroom.
De gemeente organiseert een groepsaankoop 'groene stroom'. Alle inwoners krijgen zo de kans om aan het
gunstigste tarief in te tekenen op 100%-groene stroom.
De gemeente onderzoekt in nauw overleg met de bevolking de mogelijkheid van de inplanting van een
windproject langs de autosnelweg. De inwoners krijgen de mogelijkheid om financieel in het project te
participeren.
De gemeente kiest voor samenwerking met een duurzame bank.
De gemeente trekt nog duidelijker de kaart van Fairtrade. Enkele voorbeelden:
◦ Elke vereniging kan tijdens de week van de Fairtrade een subsidie aanvragen om een evenement rond
eerlijke handel te stimuleren (toneel, tentoonstelling, ...). De gemeente zet ook zelf veel meer in op de week
van de Fairtrade: organisatie van een interactieve tentoonstelling in de bib, een toneelvoorstelling voor alle
scholen of jeugdbewegingen, een documentaire, ... .
◦ De gemeente kiest systematisch voor duurzame eigen aankopen van koffie, fruitsappen, geschenkmanden,
... en publiceert de keuze op de eigen website
◦ Elke vorm van geschenken vanuit de gemeente (voor medewerkers, nieuwe bewoners, jubilarissen, ...)
bestaat uit lokale, duurzame producten.
◦ De gemeente onderzoekt of turnkledij in scholen kan aangekocht worden volgens het 'schone kleren'
principe.
◦ Jeugdbewegingen krijgen een uitgebreid educatief pakket rond eerlijke handel. Via het jeugdbeleidsplan,
maar ook bij subsidieaanvragen, worden jeugdbewegingen gestimuleerd tot meer aandacht rond eerlijke
handel.
◦ In horecazaken waar gemeente zelf mee de uitbatingscriteria bepaalt (vb. Roosenberg, cafetaria sporthal,
...) is aandacht voor Fairtrade opgenomen in het contract.
Het wagenpark van de gemeente vergroent. Bij elke nieuwe aankoop wordt rekening gehouden met de ecoscore.
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Nieuwe bouwprojecten van de gemeente vertrekken van 'laagenergie' concept. Er wordt consequent gewerkt
met duurzame materialen en FSC-hout.
Als gemeente investeren we 0,7 % van onze budget aan ontwikkelingssamenwerking. Momenteel is dat slechts
0,3 %. De besteding van de middelen gebeurt in nauw overleg met gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking.
We ondersteunen alle scholen in de gemeente om het label 'milieuzorg-op-school' te halen. Projecten als
natuur(groot)ouders, schoolkip, groene speelplaats, lokaal en seizoensgebonden fruit, ... maken kinderen
ecologisch bewust !
De gemeente promoot het gebruik van herbruikbare luiers door de premie te verhogen.
Bodembeheer en onkruidbestrijding gebeuren maximaal op ecologisch verantwoorde wijze.

5.

Een gezellige gemeente

Een gemeente moet meer zijn dan een verzameling straten met doorgaand verkeer. Gezelligheid en samenleven moet
centraal staan. De openbare ruimte moet uitnodigen tot ontmoeting. Speelpleintjes, zitbanken, gezellige dorpskernen
brengen alle generaties samen. Maar mooi aangelegde stenen alleen geven een dorp geen ziel. Een actief
verenigingsleven is het kloppend hart van het dorp, en verdient alle mogelijke steun.
Dertig jaar moesten we wachten op een gedeeltelijke vernieuwing van één dorpskern (Haasrode). Het
herwaarderen van alle dorpskernen is een absolute topprioriteit. Dat vraagt meer dan een laagje
verkiezingsasfalt elke zes jaar. Een structurele herinrichting is aan de orde om de woonkernen op een
verantwoorde wijze autoluw te maken.
Zo ziet Groen een dorpskern:
▪ Een Zone 30-beleid zorgt dat voetgangers en fietsers zich welkom voelen. Een
verkeerscirculatieplan onderzoekt waar eenrichtingsverkeer mogelijk is, waar parkeerplaatsen
wenselijk zijn, en waar niet.
▪ Voetpaden: Het klinkt evident, maar in onze gemeente is dit helaas nog steeds een strijdpunt !
Graag een voetpad dus, voldoende breed en goed onderhouden.
▪ Kleine zaken als zitbanken, bloembakken, een picknick-tafel, een basket-ring of ping-pongtafel
kunnen snel verschil maken. Maar er wordt onderzocht waar er door een meer fundamentele
herinrichting echt iets kan veranderen vb. een centraal pleintje creëren in de dorpskern van OudHeverlee.
▪ Binnengebieden worden waar mogelijk ontsloten, en worden bvb creatieve ravotzones .
▪ Een speelpleintje in elke dorpskern, is de plaats om elkaar te ontmoeten. Door zowel aan de
petanque-baan, de glijbaan als een skate-ramp te denken, komen alle generaties aan hun
trekken. We onderzoeken waar kleine skateparkjes ingepland kunnen worden, zonder
geluidsoverlast (vb. Chiro-lokalen Blanden, VKT, ...).
▪ Speelstraten in de zomer worden veel beter gepromoot.
Verenigingen verdienen alle steun. Gepaste infrastructuur kan helpen. In elke gemeente is er een
ontmoetingsruimte/vergaderzaal, gemakkelijk online te reserveren aan gunsttarief. De vervanging van de
parochiezaal van Oud-Heverlee wordt een belangrijk onderdeel van de dorpskernvernieuwing.
Erfgoed geeft glans aan het dorp! De gemeente maakt werk van restauratiedossiers o.a. voor de
pastorieën van Oud-Heverlee en Blanden.
Niets zo goed als samen feesten. De gemeente organiseert zelf een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.
Ze ondersteunt maximaal buurtfeesten, met subsidies en logistieke steun.
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Een zorgzame gemeente

Oud-Heverlee is een warme gemeente, waarin zowel het OCMW als talloze vrijwilligers zich inzetten voor wie extra
steun nodig heeft. Het beleid moet er de komende jaren op gericht zijn deze inzet verder te koesteren, en verder te
ondersteunen. We denken aan de mooie initiatieven rond het lokaal opvang initiatief voor asielzoekers, de steun voor
mantelzorgers, de samenwerking met diensten thuiszorg, de werking van ziekenzorg, .... .
De gemeente waakt erover dat alle groepen aan bod komen in het sociaal beleid: personen met een handicap, mensen
in kansarmoede, ... . Groen wil extra aandacht voor twee groepen: senioren en jonge gezinnen.
Senioren
Al te lang wachten moesten we wachten op een woon-zorgcentrum met dienstencentrum in onze gemeente.
Senioren blijven best zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving, dicht bij familie en kennissen
De Kouter eindelijk realiseren, is dan ook een absolute topprioriteit. Groen legt hierbij enkele duidelijke
accenten:
Een dagcentrum werkt drempelverlagend. De uitbouw van een dagcentrum/kortverblijf is een must,
ook al is dat minder rendabel voor een privé-initiatiefnemer.
Het woon-zorgcentrum mag geen doodse plek zijn. Groen! vraagt om te onderzoeken of de integratie
van een multifunctionele ruimte voor de muziekschool en een speelpleintje in de groene zone voor het
gebouw mogelijk is.
De gemeente sluit een overeenkomst af met de minder-mobielen-centrale, waarin ze zelf het lidgeld op zich
neemt voor inwoners van Oud-Heverlee. De gemeente ondersteunt de bekendmaking van de werking, en de
werving van vrijwillige chauffeurs in onze gemeente.
De bestaande premies voor woning-aanpassingen moeten omhoog. Zo kunnen we evolueren naar “meegroeiwoningen”. Kandidaat-bouwers krijgen bij hun bouwaanvraag tips rond 'levenslang wonen'. Soms kunnen kleine
ingrepen ervoor zorgen dat het veel makkelijker wordt om ook op latere leeftijd in de eigen woning te kunnen
blijven. Bvb deuren standaard breed genoeg maken voor een rolstoel, leidingen voorzien om badkamer op
gelijkvloers mogelijk te maken, ...
Er is aandacht voor vereenzaming van bejaarden. Seniorenverenigingen verdienen alle steun, de
seniorenconsulent zorgt mee voor een boeiend aanbod van vorming en activiteiten in de gemeente. Senioren
worden vrijblijvend gecontacteerd om het aanbod van de gemeente voor senioren bekend te maken. Jaarlijks
organiseert de gemeente een receptie voor alle 60-jarigen, waar seniorenverenigingen zich kunnen voorstellen.
De gemeente verspreidt een seniorengids, die jaarlijks wordt aangepast.
De gemeente waakt in alle domeinen (cultuur, sport, ...) over een geschikt aanbod voor alle senioren. De
seniorenconsulent heeft hierin een belangrijke coördinerende rol.
(Jonge) gezinnen
De zorgen van ouders kom je op veel plaatsen in ons programma tegen: een veilig fietspad naar school, bloeiende
jeugdbewegingen, een stevig vrijetijdsaanbod, .... goud waard ! Toch kan de gemeente nog meer doen. De zorg
voor een gezin combineren met werken is immers geen makkelijke opgave.
Er is een gebrek aan kinderopvang in de gemeente. De gemeente voorziet in een startpremie voor nieuwe
onthaalouders en een opstartbegeleiding.
De gemeente onderzoekt of er nood is aan een initiatief buitenschoolse opvang in Haasrode/Blanden.
De gemeente bouwt een thuisoppas uit voor zieke kinderen, vanuit het Dolfijntje.
De gemeente zorgt tijdens alle schoolvakanties voor een leuk activiteitenaanbod. Er is speelpleinwerking op
verschillende locaties, waar mogelijk in overleg met speelplein Don Bosco. Initiatieven rond sportkampen
worden gestimuleerd.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen in de uitbouw van een aanbod van naschoolse
activiteiten (sport, creatieve activiteiten, ...).
De gemeente investeert in een aanbod rond opvoedingsondersteuning uit: boeiende voordrachten, aandacht
voor de 'week van de opvoeding', …. De scholen en de bibliotheek worden hier nauw bij betrokken.
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Sterke voorzieningen: onderwijs, cultuur, sport, jeugdwerkingen van de hoogste kwaliteit !

Een goede school, een leuke sportclub, een avondje cultuur, ... . Groen wil dat je hiervoor niet in je auto moet springen,
maar dat je in ons eigen dorp een stevig aanbod vindt.
sport
Sport is maatschappelijk goud waard ! Plezier, ontmoeting, gezondheid, fair-play, welzijn, ... . Recreatief sporten
verdient dus al onze aandacht, bij alle leeftijfdsgroepen: van kleuter tot senioren: iedereen is gebaat bij
bewegen ! Ook gelegenheidssporters moeten de gelegenheid krijgen de gemeentelijke sportfaciliteiten te
gebruiken. Een eerlijke verdeling van de middelen over alle disciplines verdient aandacht.
Een nieuwe sporthal, wie kan daar tegen zijn? Groen zeker niet. Maar het prijskaartje van een nieuwe zaal is
enorm, zeker nadat de gemeente de subsidies van de Vlaamse Sportinfrastructuur fonds ongebruikt liet liggen.
Alle opties moeten tegen elkaar afgewogen worden: een nieuwe infrastructuur of de bestaande infrastructuur,
rond de Roosenberg, omschakelen om zo beter te laten renderen.
Recreatief sporten is minstens zo belangrijk als competitief sporten.
Het knooppuntennetwerk van wandel- en fietsroutes die ons dorp doorkruisen worden beter bekendgemaakt
(vb. website van de gemeente).
De fit-o-meter wordt geherwaardeerd.

Onderwijs
De gemeente stimuleert maximaal samenwerking tussen scholen. Het kan daarbij gaan om het delen van de
infrastructuur, het delen van de expertise of het uitwerken van gezamenlijke projecten. Kinderen in OudHeverlee groeien op in een van de meest groene gemeenten van Vlaanderen. Misschien kunnen we de
klassieke ‘bosklassen’ vervangen door boeiende ‘stadsklassen’, om kinderen kennis te laten maken met
bruisende, multiculturele steden.
Er zijn zoveel andere samenwerkingsmogelijkheden: rond ICT, rond pestprojecten, sociale
vaardigheidstrainingen, milieuzorg, ... . De gemeente kan samenwerking stimuleren door geregeld overleg te
organiseren tussen alle schooldirecties van de gemeente.
We streven naar brede scholen, waarbij schoolinfrastructuur na de schooluren ook gebruikt wordt voor sport en
vrije tijd.
Een groen beleid wil zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school krijgen! We zorgen voor veilige
fietsroutes, projecten als 'fiets-ouder', veilige wandelroutes tussen kind-bestemmingen
(school, speelplein, bib, ...).
Verkeersveilige schoolomgevingen zijn een topprioriteit. In Sint-Joris-Weert betekent dit bijvoorbeeld dat we
doorgaand verkeer omleiden via de beekstraat, om plaats te maken voor fietsers en voetgangers. In andere
deelgemeentes denken we aan verkeersvertragende maatregelen,kiss&rides zones. De bestaande
werkgroepen rond verkeersveiligheid van de scholen leverden goed werk, dat opvolging verdient.
De gemeente anticipeert op de bevolkingsgroei en instroom uit buurtgemeentes, en begint, indien nodig, tijdig
aan uitbreiding van het schools aanbod.

Cultuur
Naast ondersteunen van de talloze enthousiaste lokale initiatieven bouwt de cultuurcoördinator een eigen
volwaardig en verzekerd 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, …, van gekende
namen en nieuw talent . De gemeente maakt hiervoor budget vrij, stelt een locatie ter beschikking, ondersteunt
de bekendmaking van deze jaarprogrammatie. De gemeente onderzoekt welke van de bestaande zalen
omgebouwd kan worden naar een polyvalente zaal voor podiumkunsten.
Bestaande initiatieven als de kunstroute, kunst in het dorp, 'OH, kom maar eens kijken'... verder koesteren !
Ook de goed draaiende gemeentelijke muziekacademie verdient alle steun, o.a. voldoende aangepaste lokalen.
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De gemeente lanceert een nieuw initiatief 'kunst in het bos', dat afwisselt met 'kunst op het water'. We denken
aan beeldend werken, verhalen, performances, ... in een groen decor. Ook op andere domeinen spelen we
voluit onze groene troef uit. Een jaarlijkse prijs voor de mooiste natuurfoto brengt onze groene rijkdom onder de
aandacht.
Groen wil de bibliotheek verder uitbouwen tot een plek waar er ook voordrachten van auteurs, kindertheater,
workshops, ... zijn. Een nauwe samenwerking met scholen rond verhalen- en gedichtenwedstrijden kruidt het
geheel.
De gemeente probeert provinciale acties als 'kinder-hoogdag', zomer-op-straat, ... naar hier te halen.
Ook jong talent krijgt kansen: een goed geïsoleerde repetitieruimte voor groepjes, kansen geven aan
muziekgroepjes uit gemeente om op buurt- en wijkfeesten op te treden, zomerfestivals steunen, ...
Een multifunctionele ruimte in het project van de Kouter zorgt ervoor dat muzikanten en leerlingen van de
muziek- en woordacademie een extra ruimte hebben voor kleine klasconcerten en grotere repetities. Tegelijk
brengen we zo leven in de brouwerij in het woonzorgcentrum !
De kunstwerken die de gemeente aankoopt van lokale kunstenaars, worden in publieke ruimtes opgehangen.
Er zijn minstens drie tentoonstellingen per jaar in het gemeentehuis van lokale kunstenaars.
De gemeente speelt in op nationale initiatieven als gedichtendag, jeugdboekenweek, ….
Nieuwe culturele projecten met onze buurgemeentes langs de andere kant van de taalgrens worden verkend.
Bij nieuwbouwprojecten wordt het budget voor een kunstwerk correct gebruikt, liefst in een kunstwerk dat ook
langs buiten zichtbaar is. De gemeente schrijft bij bouwprojecten wedstrijden uit, om meer gedurfde architectuur
te stimuleren.
De heemkundige kring kan over een lokaaltje beschikken, voor archief doeleinden.
De gemeente probeert een nieuwe dynamiek op gang te brengen rond het museum 'Pro Arte Christiana', om
deze prachtige plek met unieke locatie te benutten. Ook het 'radiomuseum' in onze gemeente kan rekenen op
hulp van de gemeente bij bekendmaking.

Jeugd
Onderwijs, aandacht voor gezinnen, aandacht voor jongerencultuur, … ook dat heeft impact op welzijn van onze
jeugd. Specifieke bijkomende aandachtspunten zijn
We onderzoeken of een jeugdhuiswerking mogelijk is in Haasrode/Blanden.
De gemeente onderhandelt met het Agentschap Natuur & Bos over de uitbouw van het tweede speelbos tot een
natuurlijke ravotplaats.
We herhalen het nog eens: In elke dorpkern komt er één of meerdere wijkparkjes, ravotzones, speeltuigen!

8.

Een ondernemende gemeente

Op economisch vlak heeft onze gemeente heel wat groen kapitaal, dat momenteel echter niet benut wordt. Groen wil een
beleid dat onze groene troeven voluit benut !
De Zoet-Watersite wordt heringericht. De Roosenberg groeit uit tot een bezoekerscentrum “Meerdaalwoud”, met
een leuke, maar bescheiden speeltuin. De jaarlijkse subsidie van 200.000 € in het, voor inwoners, 'gratis' park
wordt benut om deze ombouw mogelijk te maken, in samenwerking met lokale natuurverenigingen en
Natuurpunt. Er is aandacht voor natuureducatie, verkoop streekproducten, fietsverhuur, fietsoplaadpunten... .
Er is een educatief aanbod voor scholen die op bosklassen komen. Eén centrale parking zorgt dat de rest van
de site niet misbruikt wordt als parkeerplaats.
De toeristische troeven van onze gemeente worden onderbenut. Er kan nog veel gebeuren op dit vlak:
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bekendmaking van overnachtingsmogelijkheden via website gemeente, wandel- en fietsroutes op de website,
meer aandacht voor groepsverblijven/bosklassen, .... . Samenwerking met de toeristische dienst van Leuven
('overnachten in groene long van Leuven'), het uitspelen van de taalgrens-troef, van de doortocht van
verschillende lange-afstandwandelpaden en van de Vlaanderen Fietsroute, ... . Twee trekkershutten aansluitend
op de ‘poort’ van Meerdaalwoud in Sint-Joris-Weert zorgen ervoor dat fietsers of wandelaars op doortocht
kunnen overnachten.
Winkels aantrekken in de dorpskern blijft een uitdaging. De gemeente kan dit stimuleren door een
vestigingssubsidie toe te kennen aan jonge handelaars in de dorpskernen. Door combinatie met andere functies
als een 'postpunt' worden deze winkels extra aantrekkelijk gemaakt.

9.

Veiligheid

“Voorkomen is beter dan genezen”, dat weet iedereen. Voor Groen is de uitbouw van een preventief veiligheidsbeleid
van het grootste belang.
Politie op de fiets vergroot de aanspreekbaarheid. De wijkagent krijgt een centrale, zichtbare rol.
De resultaten van snelheidscontroles worden zichtbaar opgehangen. Het aantal snelheidscontroles moet
op het niveau komen van de ons omringende gemeentes.
De politie investeert in degelijke preventie rond alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Jeugdbewegingen,
cafés, jeugdhuis, scholen ... worden hierbij betrokken.
De politie werkt nauw samen met de scholen rond verkeersopvoeding.
De politie speelt kort op de bal bij milieu-delicten (illegaal storten, illegaal stoken, geluidsoverlast door
quads, ...).
10.

Last but not least: een groene gemeente !

We schreven het al: Oud-Heverlee heeft een uniek groen kapitaal: Heverleebos, Meerdaalwoud, Doode Bemde,
Dijlevallei, natuurreservaat het Zilvermeer, ... . We moeten deze groene troeven koesteren.
De uitvoering van het bestaande structuurplan voor Heverleebos en Meerdaalwoud wordt actief
ondersteund, met vooral aandacht voor de verbinding tussen beide bossen. Gemeentes moeten nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse overheid afsluiten. De gemeente kiest daarbij voor een
ambitieus natuurbeleid, met behoud van een eigen milieuambtenaar, een duurzaamheidsambtenaar en
MINA- werkers (voor natuurbeheer en groenbeheer).
Meldingen van hinder door inwoners worden serieus genomen en samen met hen wordt voor een oplossing
gezocht. Er wordt actie ondernomen om de lawaaihinder van de E-40 verder te verminderen, door de
aanleg van een berm.
Het project van de koesterdieren wordt verder uitgewerkt.
De gemeente ondersteunt lokale natuurverenigingen. De Milieu AdviesRaad wordt nauw bij het beleid
betrokken.
De gemeente investeert in een goede samenwerking met het agentschap Natuur en Bos. De gemeente
maakt middelen vrij om de week van het bos te promoten.
De gemeente zorgt voor een geïntegreerd waterbeleid met als doel de verbetering van de waterkwaliteit en
een gescheiden afvoer van het afvalwater. De waterzuivering van huizen die niet aangesloten kunnen
worden op de riolering wordt aangepakt. De waterkwaliteit van de beken en vijvers wordt waar mogelijk
verbeterd. Regenwater wordt geleid naar regenwaterput of afgevoerd via infiltratie. De gemeente geeft
hierin het voorbeeld bij haar gebouwen. Bij nieuwbouw en nieuwe verkavelingen wordt de verharding zo
veel mogelijk beperkt. Bij heraanleg van straten wordt er systematisch voor een dubbele riolering gekozen.
Kleine landschapselementen als holle wegen, knotbomen, oude hoogstamboomgaarden en poelen zijn
bepalend voor de charme en de schoonheid van onze gemeente. Bovendien zijn ze nuttig voor de natuur
o.a. voor erosiebestrijding. De gemeente legt bij bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen strikte
voorwaarden op om die waardevolle elementen te behouden. De gemeente voert hierin een strikt
handhavingsbeleid.
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