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Ken je dat? Kijken naar een foto van  
10 jaar geleden en denken ‘oei’. 

Plots besef je dat 10 jaar ouder zijn  
sporen nalaat. Het omgekeerde geldt  
voor onze gemeente. Op 10 jaar tijd ziet 
Oud-Heverlee er heel wat frisser uit.  
Daar hebben we samen met onze partners 
in het bestuur hard aan gewerkt.  
Met deze brochure laten we je graag mee 
genieten van wat we de afgelopen jaren 
gerealiseerd hebben, en wat er de komen-
de jaren nog zal gebeuren.

Van links naar rechts:
Josien Van Dyck, gemeenteraadslid
Hanna Van Steenkiste, schepen 
Mattias Bouckaert, schepen
Adinda Claessen, voorzitter van de gemeenteraad
Sarah D’Hertefelt, gemeenteraadslid
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Groen dat is:
Goed in je vel.

Goed voor de planeet.
Goed voor elkaar!
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Wat is het Toekomstforum Zoet Water? 
In dit project werkte een groep gelote burgers 
in 2020 gedurende drie dagen samen met alle 
gemeenteraadsleden, gemeentelijke ambte-
naren en experten op verschillende gebieden. 
We spraken er over mobiliteit, natuur, cultuur 
en erfgoed, sport, toerisme, jeugd en financi-
en. Zo co-creëerden we samen een duidelijk, 
gedurfd en breed gedragen “masterplan” met 
een langetermijnvisie voor het Zoet Water. 

Waar ben je het meest trots op?
Dat we over de grenzen van het bestuur en 
van de politieke partijen hebben samenge-
werkt aan een gezamenlijk doel: samen met 
burgers en administratie tot beleidsaanbe-
velingen komen voor de herinrichting van 
het hele Zoet Water. Doordat zoveel mensen 
betrokken waren, heb ik er alle vertrouwen  
in dat de uitvoering, die stilaan begint, in  
de juiste richting gaat en de volgende 
legislaturen niet stil zal vallen.

Is het project buiten de grenzen van de 
gemeente al opgepikt?
Naar mijn weten zijn we in Oud-Heverlee het 
eerste concrete voorbeeld van een dergelijk 
‘burgerberaad’ op lokale schaal. Daarom werd 

Besturen, dat doen we samen
In gesprek met Adinda Claessen, voorzitter van de gemeenteraad 
en trekker van het Toekomstforum Zoet Water.

Adinda Claessen, 
gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad
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ik gevraagd door de G1000 [de organisatie 
o.l.v. David Van Reybrouck] om ons project 
toe te lichten op hun “autumn school”.  
Ik heb het project ook al gepresenteerd aan 
de KU Leuven en de Vlaamse Vereniging  
voor Steden en Gemeenten (VVSG). 

Welke andere initiatieven zijn er in de 
gemeente al genomen om burgers meer  
te betrekken bij het beleid?
Veel! Maar om er een paar uit te lichten: 
De gemeentelijke app maakt het makkelijker 
om inwoners te informeren, maar zorgt er 
ook voor dat burgers sneller meldingen  
kunnen doorgeven. 

De kleurige ‘participatiepalen’ zorgden er 
tijdens corona voor dat we inwoners nog 
steeds konden bevragen over belangrijke 
thema’s.  
Met de burgerbegroting gaan we nog een 
stapje verder: iedereen kan zelf de handen 
uit de mouwen steken, met een budget van 
de gemeente, om mee te bouwen aan warme 
buurten.
 
Hoe zou Oud-Heverlee in een ideale 
wereld bestuurd kunnen worden,  
volgens jou?
Ik droom ervan dat er meer samenwerking 
komt over de grenzen van partijpolitiek en 
dat we voor belangrijke dossiers meer met 
methodes gaan werken zoals het burger-
beraad. Dit lijken mij de beste garantie om 
het algemeen belang op korte én lange ter-

mijn te dienen. Tijdens het Toekomstforum 
bleek ook hoe verrijkend dit proces was 
voor iedereen, doordat je tijd neemt om een 
onderwerp samen te doorgronden. Weet je, 
democratie zit in het hoofd van de mensen, 
en wij zitten met zeer boeiende inwoners 
in onze gemeente. Stel je voor dat we al die 
kwaliteiten meer tot hun recht laten komen, 
wat een potentieel!

Lees op vlaanderen.be bij 
“goede voorbeelden van 
participatie” de bespreking 
van onze aanpak.

“Met bewondering  
hebben we vastgesteld  

dat het project van  
in het begin met  

grote deskundigheid  
en gedrevenheid 
 gedragen werd.”  

een deelnemer van het Toekomstforum

Mattias Bouckaert, Schepen van communicatie 
is blij met de gemeente-app.
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We organiseren het verkeer op mensenmaat

Schoolstraat
Op vraag van de school en de ouderraad werd een proefproject 
opgestart. Er bleek meteen een groot draagvlak te zijn omdat de 
voordelen voor de kinderen, de ouders en de buurt zo duidelijk 
waren. De school merkte na de invoering van de schoolstraat 
meteen een stijging in het aantal stappers en fietsers. Bovendien 
is het nu nog gezelliger bijkletsen aan de schoolpoort!

Dorpskernvernieuwing
De heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee was het eerste 
project waar gekozen werd voor een globale visie op mobiliteit, 
wonen en milieu. Deze aanpak is een voorbeeld voor de andere 
dorpskernen die binnenkort vorm zullen krijgen. 

Sint-Joris-Weert

Oud-Heverlee

vroeger

vroeger
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Voetpaden
De voetpaden zijn soms in een zo slechte staat dat we niet  
kunnen wachten op een totale renovatie van de straat. Op de foto 
een stukje van het vernieuwde voetpad in de Kartuizersstraat.

Heraanleg van de Blandenstraat
Auto’s komen bij de heraanleg van een straat meestal eerst.  
Zij krijgen twee ruime rijstroken, fietsers en voetgangers moeten 
tevreden zijn met de overschotjes. Gelukkig konden we de logica 
van het ontwerp omkeren. In eerste instantie hebben we gezorgd 
voor brede voetpaden. Fietsers krijgen een ruime plek op de rijweg. 
Auto’s blijven welkom, maar moeten hun snelheid aanpassen en  
de weg delen. Zo zien wij de straat van de toekomst.

Blanden

Haasrode
vroeger

vroeger
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Oud-Heverlee pioniert bij de bescherming  
van groene open ruimte

“Er wordt naar u geluisterd.” 
Het is het motto van een bouwproject in 
Oud-Heverlee. Hanna Van Steenkiste is er 
schepen van ruimtelijke ordening voor Groen. 
Voor de ontwikkeling van 160 woningen rond 
de Zwarte Poelstraat werkte de gemeente met 
een lang traject van participatie. “Enkel zo 
beseffen inwoners: we worden betrokken en 
we kunnen ook onze bezorgdheden communi-
ceren. Er wordt naar ons geluisterd.” 
 
VRT, Tobias Santens, 7 sep 2022

Scan om 
het volledige artikel te lezen
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Verhinderen dat er bijgebouwd wordt, kan 
de gemeente niet: we kunnen immers geen 
bouwrechten afnemen. Bovendien zijn ook 
in Oud-Heverlee bijkomende woningen een 
noodzaak: de bevolking groeit en de gezin-
nen worden steeds kleiner. Daarnaast is er 
een sterke vergrijzing waardoor de vraag 
naar kleinere woningen toeneemt.  
We hebben ook een grote achterstand in 
sociale woningen in te halen. Bouwen is  
dus nodig, maar alleen als het kwalitatief  
en duurzaam kan. 
 
We laten daarom alle grote bouwprojecten 
kritisch doorlichten door onafhankelijke 
experten in een ‘kwaliteitskamer’. Ook de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening toetst mee of een project bijdraagt 

aan het algemeen belang. Vaak worden er 
voorwaarden opgelegd zoals deelwagens, 
sociale woningen, behoud van een % groene 
ruimte …  Oud-Heverlee is met reeds 14 kwali-
teitskamers koploper van Vlaams-Brabant en 
de eerste resultaten van dit intensief proces 
krijgen vorm.  

Een duurzaam bouwbeleid durft ook decen-
nia vooruit te kijken. Waar kan je op termijn 

nog meer verdichten, waar is dit net niet 
wenselijk? Met de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘RUP dorpskernen en open 
ruimte’ willen we dit moeilijk vraagstuk  
aanpakken. 

De Dijlevallei en de bossen bepalen 
sterk de eigenheid van Oud-Heverlee.  
De groene open ruimte en doorzich-
ten naar het landschap zorgen voor 
een uniek, landelijk karakter. 
Maar hoe kan je er als gemeente 
voor zorgen dat dit groene karakter 
zoveel mogelijk behouden blijft? 

 

Hanna Van Steenkiste
Schepen ruimtelijke ordening,
mobiliteit en patrimonium
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Woonuitbreidingsgebied Haasrode:  
oude versus nieuwe aanpak
 

Na een lang voortraject ligt een eerste plan klaar. Het plan biedt echter weinig  
meerwaarde voor de buurt. Veel ruimte gaat naar wegen en bebouwing.  
Het minimale openbare groen is ingericht als waterbekken. Het plan wordt 
geweigerd, terug naar de tekentafel.
 
We nemen als gemeente zelf het voortouw om een masterplan voor dorpskern  
Haasrode uit te werken. Inwoners worden betrokken met het participatiepad ‘De 
HaasRoute’ en het Ontwerpatelier. 
 
De gemeente onderhandelt een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. 
 
De eerste realisaties zijn gepland voor eind dit jaar.

Het huidige plan is 
een meerwaarde voor
het hele dorp: 

• 45% publiek park met speeltuigen 
en natuurlijke waterinfiltratie 

• ontmoetingszaal met terras

• duurzame mobiliteit: weinig extra 
straten, 6 deelwagens, voetwegen 
door het gebied, laadpalen, …

• mix van woontypes met 32 sociale 
woningen en ruimte voor kinder-
opvang

• energiezuinige wijk: geen aardgas 
maar compacte woningen met 
optimale isolatie en duurzame  
technieken

• voorkooprecht voor inwoners van 
Oud-Heverlee

2018 

2020 

2022 

2023 

 
Het Woonuitbreidingsgebied Haasrode is één van de projecten  
waar we echt onze stempel op hebben kunnen drukken. 
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Nationaal Park Brabantse Wouden 

Het versterken en verbinden van natuur doe 
je het best bovenlokaal. Op Vlaams niveau 
wil men hiervoor nationale parken inrichten 
waar ruimte is voor Vlaamse topnatuur. 

Dit is een unieke kans om ons mooie 
Meerdaalwoud en de Dijlevallei nog meer 
te laten verweven in een groter geheel. 
De ambitie is een natuurpark van Halle tot 
Bierbeek: een streefdoel waar we vanuit 
Groen Oud-Heverlee volop aan meewerken. 

Naast ons bos is ook het Zoet 
Water belangrijk binnen Brabantse 
Wouden als recreatieve toegangs-
poort. Door te werken met zo’n 
‘poorten’ ontstaat er een opdeling 
tussen zones voor het publiek, en 
zones waar natuur en biodiversi-
teit op de eerste plaats komen.  
In het voorjaar van 2023 zullen we 
weten of Brabantse Wouden  
geselecteerd wordt als nationaal park. 

WALDEN

Op iets kleinere schaal werd in 2021 op ons 
initiatief het strategisch project WALDEN 
opgestart.  WALDEN staat voor ‘Wouden, 
Akkers en Landschappen langsheen de  
Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken’. 
 
We werken samen met Leuven, Huldenberg, 
Bertem, provincie Vlaams-Brabant en het 
Agentschap Natuur en Bos  om onze bossen, 
open landschappen en de publieke ruimte  
te versterken en vergroenen.  

Twee concrete projecten om  
onze topnatuur te beschermen

Hanna Van Steenkiste in overleg 
met specialisten over WALDEN.

 

Dat loont: 

• 500.000 € voor de aankoop van de  
camping Zoete Waters: bijkomende 
ruimte voor groen, sport en spel voor 
het Zoet Water. 

• 1.000.000 € subsidie voor de inrichting 
van de vijvers van het Zoet Water

• 200.000 € subsidie voor de uitwerking 
van het project Bron Pier Slot

• 100.000 € subsidie voor ontharding  
aan het Zoet Water en de Stormvogels

Wordt vervolgd...

Concept afbakening Nationaal Park
  Natuurkernzone
  Zone voor Natuurontwikkeling (ZNO),

 wordt op termijn Natuurkernzone (NKZ)
   Enclaves

  Bosverbinding, in masterplanfase 
 af te bakenen als ZNO of ZOL

  Valleiverbinding, in masterplanfase  
 af te bakenen als ZNO of ZOL

LEGENDE
Grenzen 

  Perimeter projectgebied BW
   Gemeentegrens
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Woonbuurten worden fijne leefbuurten

“We zorgen voor straten  
en pleintjes waar  

mensen elkaar graag  
tegenkomen.”
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In Oud-Heverlee werken we aan leefbuurten.  
Dit zijn buurten waar je goed en veilig kan wonen, 
als deel van een gezellige gemeenschap. Buren 
slaan een praatje op straat, kinderen kunnen  
samen buiten spelen. Is dat niet waarom je graag  
in een dorp woont?

We kunnen (spijtig genoeg) niet voor de koffie en koekjes 
zorgen. Maar wat we als bestuur wel kunnen doen, is de 
openbare ruimte zo inrichten dat die mensen samenbrengt. 
Dit doen we door meer ruimte te voorzien voor fietsers en 
wandelaars. We verlagen de snelheid en weren zwaar verkeer 
uit de kernen. We leggen nieuwe parken met speelzones aan, 
en creëren  op enkele strategische locaties nieuwe pleintjes. 
Zo ontstaat een buurt vol leven. 

✓✓   Oud-Heverlee nieuwe dorpskern (2018) 

✓✓   Vaalbeek heraanleg dorpskern (2022)

✓✓   Sint-Joris-Weert nieuwe plannen dorpskern (2021)

  Sint-Joris-Weert vergunning herinrichting Beekstraat (2023)

✓✓   Haasrode masterplan (2021)

  Haasrode opmaak plannen dorpskern/zone  
  rond de kerk (2023)

  Blanden Park De Kouter (2023)

  Blanden vergroenen nieuwe speelplaats en  
  openstellen voor de buurt (2023)

Afvinklijstje
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OHHelpt, oorspronkelijk gestart tijdens coro-
na, telt ondertussen bijna 100 vrijwilligers.
 
Een vaccinatiecentrum uit de grond  
stampen ? Onmogelijk zonder de hulp  
van tientallen vrijwilligers. 

Iedereen kan mee
 Oud-Heverlee is een zorgzame gemeente. Die pluim moeten we met 

het bestuur echter niet op onze eigen hoed steken: er zijn heel veel 
inwoners die zich spontaan engageren voor wie het moeilijk heeft. 
Een greep uit de vele initiatieven.

Mattias Bouckaert 
voorzitter bijzonder comité sociale dienst bevoegd voor welzijn en sociale zaken, 
jeugd, ontwikkelingssamenwerking, informatie en ICT, dierenwelzijn

Een fijn vrijwilligersiniatief:  
vzw Iedereen Wind in de Haren.
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De minder-mobielencentrale kende een 
vliegende start, met ruim 700  ritten in haar 
eerste jaar. 
 
De opening van woonzorgzone de Kouter 
in 2021 zorgt voor een brede waaier aan 
zorgvormen. Wie nood heeft aan ondersteu-
ning, kan eindelijk in onze eigen gemeente 
terecht.  

Meer dan 70 Oekraïense vluchtelingen 
werden opgevangen in de gemeente, dank-
zij de steun van gastgezinnen en vrijwilligers 
en een mooie samenwerking met woonzorg-
zone de Kouter. Kwetsbare groepen kunnen 
op extra steun rekenen: we springen bij  
waar nodig in schoolkosten, Diftar en vrije 
tijdsparticipatie. 

De Uitpas zorgt ervoor dat iedereen mee 
kan doen aan culturele activiteiten, onge-
acht financiële situatie. De 100-ste uitpas 
is ondertussen een feit !

En dan zijn er nog de vrijwilligers in onze 
Lokale Opvanginitiatieven voor vluchtelin-
gen, de vzw Iedereen Wind in de Haren, de 
bib, het digitaal vragenuurtjes, het lokaal 
dienstencentrum, Bar-buur …  De gemeen-
te lanceert , faciliteert of  coördineert, maar 
alles staat of valt met die vele vrijwilligers!
 
We kijken verder dan onze gemeente. 
Druk bijgewoonde wereldcafé’s brengen 
grote wereldthema’s en de duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen (SDG) dichterbij. 
Het budget voor Noord-Zuid samenwerking 

groeide met 33 %. Studenten die voor een 
stage naar het zuiden trekken, krijgen een 
duwtje in de rug van de gemeente. 

“Het is hartverwarmend hoeveel spontaan 
engagement er is in Oud-Heverlee.”

Schepen van welzijn Mattias Bouckaert 
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Energiezuinig wonen stimuleerden we met 
ruim 100 gratis energiescans van wonin-
gen, repair-cafés, samenaankoop-acties 
en informatieavonden. 

De gemeente gaf zelf het goede voor-
beeld door samen met energiecoöperatie 
Ecopower zonnepanelen te plaatsen op 
gemeentelijke daken en ruim 300.000 euro 
te investeren in isolatie en energiebespa-
ring van eigen gebouwen. In 2023 is nog 
voor 300.000 euro bijkomende investering 
in zonnepanelen gepland. 

Klimaat,  
ook ons probleem
Tien jaar geleden was er nauwelijks 
oog voor energie en duurzaamheid in 
het gemeentelijk beleid.Toen onder-
tekenden we echter het burgemees-
tersconvenant, dat in 2016 uitmondde 
in een gemeentelijk klimaatactieplan.

Repair Café in actie Plaatsen van paddenschermen
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Ook aan de waterhuishouding wordt 
gesleuteld. Dijken in Sint-Joris-Weert, een 
bufferbekken in Blanden  en verschillende 
kleinere onthardingsprojecten  moeten 
ons wapenen tegen overstromingen. De 
rioleringsgraad in onze gemeente steeg 
naar bij de hoogste in Vlaanderen, dankzij 
investeringen in de Kauwereelstraat en de  
M. Noëstraat en zijstraten.  

Ruim 270 huishoudens werden bijkomend 
aangesloten, afvalwater dat niet langer de 
natuur instroomt.  

Zwerfvuilacties, verledding en doven van 
de openbare verlichting, invoering van her-
nieuwbare bekers, de introductie van deel-
wagens… Steeds speelt duurzaamheid een 
grote rol bij het nemen van beslissingen. 

Rioleringswerken M. NoëstraatThermoscans tonen energieverliezen aan
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Cijfers zeggen soms meer dan woorden

8 burgerprojecten  
gerealiseerd

273 extra huishoudens
aangesloten op riolering

132 Noord-Zuid projecten 
gesteund

21 miljoen €  
geïnvesteerd in 2012-2021

100% groene energie
 in gemeentegebouwen

45% minder afval
na invoering Diftar
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Cijfers zeggen soms meer dan woorden

118 thermoscans
gerealiseerd

107 UiTPAS 
gebruikers 

1950 gebruikers 
van de gemeentelijke app

2 deelwagens actief 
meerdere deelwagens gepland

16 sociale woningen gebouwd
5 in uitvoering, 46 gepland

14 km  
nieuwe fietspaden 
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Klimaatambassadeur Serge De Gheldere waarschuwde  
ons in 2007 al voor deze “ongemakkelijke waarheid“: een 
klimaatcrisis zit er aan te komen. De energietransitie in gang 
trappen was de boodschap. Een wake-up call die kon tellen.

Onze groep in actie

Joeri Cortens gaf ons op ludieke 
wijze meer inzicht hoe alles in de 
natuur met elkaar verbonden is. 



Zwerfvuilactie

Hendrik Vos, wees ons op de toenemende impact van de Europese  
Unie en de vele uitdagingen van dit gezamenlijke project.

Nic Balthazar, toonde ons dat er wel degelijk een ontsnappingsroute 
is uit de klimaatcrisis, eentje waar iedereen beter van wordt.

Boomplantactie als compensatie voor 
ons verkiezingsdrukwerk

21
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We werken aan eerlijke  
financiën
Belastingen, is dat iets om fier op te zijn en een hoofdstuk aan te 
wijden ? Toch wel. Want over één zaak is iedereen het eens: een 
eerlijke en rechtvaardige verdeling van de lasten is belangrijk.   
Daar zetten we sterk op in. 

We hebben bewust enkele gerichte,  
slimme belastingen ingevoerd, om zo   
de algemene belastingsvoeten bij de 
laagste in Vlaanderen te kunnen houden. 

• Een leegstandsheffing stimuleert  
eigenaars om woningen te verhuren. 

• Een belasting op reclamedrukwerk  
pakt de papierberg aan. 

• Een belasting op bijkomende kavels en 
wooneenheden zorgt dat wie veel geld 
verdient aan projectontwikkeling ook 
bijdraagt aan de gemeentefinanciën.  
Projecten met 20% sociale woningen 
worden vrijgesteld van de belasting. 
Deze belasting is uniek in Vlaanderen!

• De belasting op tweede verblijven werd 
gevoelig verhoogd voor grote wonin-
gen die mensen om fiscale redenen 
inschrijven als ‘tweede verblijf’.

• We lieten de laagste kadastrale inko-
mens controleren op niet-aangegeven 
verbouwingen. Zo garanderen we dat 
iedereen bijdraagt zoals het hoort. 
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Wil dit zeggen dat de burgers alleen maar meer moeten betalen? 
Zeker niet. We hebben immers ook de forfaitaire milieubelasting 
gehalveerd. Daarnaast konden we met sterke dossiers heel wat  
subsidies binnenhalen. 
Dankzij een doorgedreven efficiëntie zullen toch een maximum aan 
investeringen gerealiseerd worden. We slagen erin onze inwoners in 
één van de laagste belastingsschalen van Vlaanderen te houden. 
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1. Heraanleg dorpskern Sint-Joris-Weert
De Beekstraat wordt heraangelegd  
als woonstraat op maat van  
voetgangers en fietsers.

2. Parochiezaal Oud-Heverlee
De oude parochiezaal wordt 
afgebroken en er komt een 
eigentijdse zaal in de plaats.

3. Zoet Water
De eerste aanbevelingen van 
het Masterplan Zoet Water worden  
gerealiseerd: de heraanleg van de  
parking, een nieuw skatepark 
en een pumptrack, en een nieuwe  
overdekte picnickzone. 

4. School Blanden
De speelplaats wordt uitgebreid
en vergroend.

Meer moois in de pijplijn

1 2

3 4
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5. Plannen dorpskern Haasrode
Masterplan Haasrode wordt verder verfijnd zodat  
de dorpskernvernieuwing snel kan starten.

7. Stormvogels Blanden
Er komt een nieuwe  
duurzame kantine, 
met ruime vergaderzaal 
voor het verenigingsleven.

5

66. Park De Kouter
Het park wordt de groene 
living van Blanden,  
voor jong en oud.

7 Wil jij graag verder op  
de hoogte blijven van 
deze projecten? 
Schrijf je in op onze 
maandelijkse e-mailkrant. 
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Werner, hoe ben jij in  de gemeentepolitiek gerold?
Ik heb mij van kindsbeen af al sociaal betrokken gevoeld: scouts,  
de derde wereld- en vredesbeweging, zorg voor het milieu.  
Mijn opleiding filosofie en criminologie heeft dat nog versterkt.
Toen ik in 1979 in Oud-Heverlee kwam wonen, vonden in de sociale 
Meuterwijk een groepje progressieve dorpsgenoten elkaar. 

Wat bond jullie?
Ons streven naar een ander beleid voor de gemeente, met een 
andere stijl van besturen en andere accenten. In onze ogen was 
Oud-Heverlee in die tijd een dorp waar heel veel geïnvesteerd werd 
in het voetbal, maar veel te weinig in fiets- en voetpaden, sociale 
woningen, cultuur... Met een nieuwe partij wilden we voor een  
koerswijziging zorgen.
 
In 1982 waagden jullie toen de grote sprong naar de  
verkiezingen. Met resultaat?
Buiten de steden was Agalev in die tijd nauwelijks gekend, dus we 
planden eerst als een soort progressief kartel op te komen. Een deel 
van onze groep verkoos om bij de bestaande partijen aan te sluiten. 
Anderen, waaronder ikzelf, besloten als Agalev op te komen.  
Wij vonden immers in Agalev een partij die voor onze waarden  
en normen opkwam. Ik geraakte als enige verkozen. Het was  
aartsmoeilijk werken. 

Werner De Jonghe, eeuwig jonge pionier 
van de groene beweging



27

Echte oppositie was men niet gewoon en we 
werden elke zitting, zacht uitgedrukt,  met 
een kluitje in het riet gestuurd. ‘Wij zullen het 
onderzoeken’ was het typische antwoord. 
Door de gemeentefinanciën nauwgezet op 
te volgen poogde ik toch relevante en lastige 
vragen te stellen, en politieke standpunten 
er door te krijgen. Naderhand, na jaren,  
groeide er toch wel respect.
 
Hoe kijk je anno 2023 naar Groen,  
de opvolger van Agalev?
Het charmeert me erg hoe Groen  

Oud-Heverlee ondertussen gegroeid is, in 
de breedte en in de diepte. Hoe groot  
de betrokkenheid is en op hoeveel kennis-
domeinen we leden hebben, die wel van  
wanten weten. Dat geeft goesting om  
verder te doen!

Nog een goede raad misschien voor de 
huidige en volgende ploeg?
We zijn op de goede weg! Laat ons het 
beleid van de laatste jaren verderzetten 
met goede coalitiepartners. Uitdagingen 
zijn er immers nog genoeg: we moeten 

blijven werken aan een milieu- en klimaat-
bewust beleid, dat duurzaam is op de lange 
termijn en extra oog heeft voor de zwakke-
ren in onze samenleving.  
En bij onze manier van werken moeten 
wij blijven inzetten  op betrokkenheid van 
zo mogelijk alle burgers én de oppositie. 
Informeren, mee laten denken, een denk-
piste aanpassen en desnoods de carrousel 
herbeginnen… Het is zeker tijdrovend, maar 
het leidt uiteindelijk tot het beste resultaat. 
En voor minder dan het beste gaan we niet, 
toch?

”De Agalev-oppositie was in het verleden vooral het constante 
werk van Werner De Jonghe. Die meer dan andere oppositieleden 

vragen stelde, dossiers ging bekijken en instuderen, eigen 
berekeningen maakte, tussenkomsten deed. 

Niet steeds tot genoegen van de overige raadsleden die hem 
aanvankelijk vaak neerbuigend behandelden.“

Uit de dorpskrant Achter d’Oechelen,  
uittreksel uit een politieke analyse 1994 tot 2000  



UITNODIGING

Einde van de wereld
ECO-COMEDY met Steven Vromman

In deze vrolijkgetitelde voorstelling bekijkt Steven Vromman,  
ook bekend als de Low Impact Man, samen met ons welke  
hoopvolle, kleinschalige initiatieven ons op weg kunnen  zetten  
naar een betere wereld. 

Je maakt kennis met het Rad der Onfortuin, je kunt tijdens de grote 
veerkrachttest je eigen schokbestendigheid testen en krijgt praktische 
instructies voor de spannende tijden die eraan komen. En natuurlijk is 
er ook een liedje met de ukelele. Een spannende blik op het komende 
parcours van de mensheid met een verrassend hoopvol einde!

De voorstelling is gratis.
Vooraf inschrijven is niet verplicht maar wordt 
wel ten zeerste geapprecieerd :-) Dat kan door 
deze QR-code te scannen of te mailen naar 
info@groenoudheverlee.be. Tot dan!

Een gezamelijk initiatief van Groen Oud-Heverlee,  
Groen Bierbeek en Groen Huldenberg.V.
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Grand Café De Kouter
24 maart 20u


