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ANPR camera’s tegen inbraakgolf
Op het eerste politiecollege van dit jaar van onze politiezone “Voer
en Dijle” werd beslist tot de aankoop van ANPR camera’s. Deze
slimme camera’s herkennen nummerplaten en dus kunnen
gesignaleerde voertuigen zoals gestolen auto’s, voertuigen die niet
ingeschreven of verzekerd zijn, worden gespot.
We hopen dat deze maatregel het aantal inbraken, dat de laatste tijd
sterk is toegenomen, zal doen dalen. De camera’s zullen opgesteld
worden op de invalswegen zoals de Expresweg en de Waversebaan
en op een paar cruciale kruispunten binnen de politiezone.
Groen hoopt dat op termijn deze camera’s of andere systemen ook
zullen gebruikt worden voor trajectcontrole. Dat zou paal en perk
moeten stellen aan het ongestraft door onze dorpsstraten racen.
Op termijn kunnen er nog camera’s bijkomen bvb in de Parkstraat in
Haasrode. In Hamme-Mille zouden er plannen zijn om op de
Naamsesteenweg er ook één te zetten.

Repair Café opnieuw open
Op zaterdag 20 januari gaat het Repair Café opnieuw open.
Tijdens de drie edities en op de mini-editie in de Roosenberg vorig
jaar werden er veel toestellen succesvol gerepareerd en hebben we
veel blije en dankbare gezichten gezien nadat een herstelling
succesvol werd uitgevoerd. Ook kleding of meubels, zelfs
kamerplanten kunnen zo een tweede leven krijgen. Een Repair Café
verkleint de afvalberg en vermindert zo de CO2-uitstoot.
Samen repareren is ook samen dingen doen en nieuwe dingen
leren. Repair café’s zijn dus ook gezellige ontmoetingsmomenten.
Dus: iedereen welkom in het Radiomuseum in de Herpendaalstraat
13A in Haasrode op zaterdagnamiddag 20 januari van 14 tot 17 uur

Fijn stof in Oud-Heverlee ?
Dat fijnstof een onzichtbare bedreiging vormt voor de gezondheid
is stilaan voor iedereen duidelijk.
Maar beperkt zich het gevaar tot de stedelijke gebieden of krijgt
ook onze gemeente ermee af te rekenen? Dat is nog niet duidelijk.
Maar meten is weten. Daarom gaan er ook bij ons stemmen op om
net als in Leuven deze fijne rookpartikels via een zelfbouw project
te meten.
Een burgerinitiatief dat jou misschien ook kan aanspreken?
>> lees verder

Nic brengt boodschap met veel swung
Geen gewone nieuwjaarsreceptie dit jaar voor Groen. Maar we hopen
jullie wel allemaal, jong en oud, te ontmoeten op een spetterende
show van filmregisseur en TV- ster Nic Balthazar.
Met “verander de klimaatverandering” ziet hij in een in wezen
alarmerende boodschap eerder kansen op een hoopvolle
verandering. Waarschuwing: zijn enthousiasme werkt aanstekelijk!
Hou dus zeker zondagnamiddag 25 februari vrij.
Na de show maken we graag tijd om bij een drankje na te praten, en
te luisteren naar uw Groene ideeën voor Oud-Heverlee
Meer info volgt binnenkort…

Paddenoverzet: oproep voor vrijwilligers
Elk jaar helpen we in Oud-Heverlee om duizenden padden, kikkers
en salamanders naar hun voortplantingsplaats te brengen. Zonder
hulp van deze amfibieënoverzetters sterven heel veel van de dieren
elk voorjaar een vroegtijdige dood omdat zij tijdens hun trektocht
doodgereden worden bij oversteken van de (spoor)wegen.
De voorjaarstrek ligt tussen eind februari en begin april.
Maar er moeten elk jaar ook schermen geplaatst worden aan de
Weidestraat.(foto) Dit zou doorgaan op zaterdag 17 februari.
Wie zin heeft de natuur een handje te helpen door mee te doen aan
de overzetactie of bij het plaatsen van de schermen kan alle
informatie vinden op de website www.paddenoh.be.

Meet je mee de luchtkwaliteit in ons dorp?
Leuvenair.be is een initiatief van Leuvense inwoners om de luchtkwaliteit in meerdere straten kaart te brengen. Met behulp van
een goedkope zelfgemaakte fijnstofmeter meten ze de ultrakleine stofdeeltjes PM10 en PM2.5, die vooral door voertuigen,
verwarming en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling
tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht.
Het zou zeker zinvol om ook bij ons enkele meetpunten te hebben. Nadat het opzet via een krantenartikel (zie link) bekend
raakte, kregen we al verschillende vragen om het project ook in onze richting uit te rollen.
Om een aantal enthousiastelingen uit het Leuvense bij elkaar te brengen werd Civic Lab Leuven opgericht. In het voorjaar van
2018 start Civic Lab Leuven met workshops waarbij je onder begeleiding je sensorunit kan samenstellen. Je hoeft geen crack
in elektronica of een programmeerwonder te zijn om aan te sluiten!

Binnenkort ook meer metingen in onze onmiddellijke omgeving?
Alle onderdelen van het toestel kosten in totaal nauwelijks 35 euro. Er zijn al heel wat van dergelijke toestellen actief en hun
meetgegevens staan online. Meer concreet maakt Leuvenair.be gebruik van het Luftdaten.info project, dit is een
burgerinitiatief ontstaan in Stuttgart dat reeds in de meeste steden in Duitsland navolging kreeg.
Interesse?
Hou ook ons via mail op de hoogte. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan een samenaankoop van de onderdelen
organiseren.
>> terug

Heeft u af en toe enkele uurtjes vrij? Maak mee Groen nog sterker. Elke versterking van ons team is welkom! Contacteer ons
info@bladgroen.be
Paul PUES, gemeenteraadslid
TEL 0499 33.37.31
Rita DECOCK, gemeenteraadslid
TEL 016 40.34.89
Mattias BOUCKAERT, schepen
TEL 0486 62.44.02
Bertje RAEYMAEKERS, OCMW-raadslid
TEL 016 40.10.15
Philippe BAJEUX, secretaris
TEL 016 40.30.27
Aline MASSIN en Werner DEJONGHE, voorzittersduo
TEL 016 40.41.69 / 0477 19.85.43
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