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Beste Overijsenaar,
Valentijn is voorbij, carnaval uitgevierd, de persoonlijke goede voorne-
mens van 2017 zijn omgezet in beloften als tournée minérale, 40 dagen 
zonder vlees of toch het aloude 40 dagen vasten. Ondertussen gaat het 
leven in Overijse voort, de druivelaars worden groen, maar wij zitten 
niet stil.

Voor onze N-VA-ploeg wordt 2017 een jaar 
waar we met Overijse2002 beslist hebben 
om ons project voor de Overijsenaar te 
vernieuwen, op te frissen, maar vooral 
samen verder te zetten voor een groen, 
Vlaams en gastvrij Overijse. 

Onze burgemeester Dirk Brankaer heeft 
aangekondigd geen kandidaat meer te zijn 
voor een nieuwe termijn als burgervader 
na de volgende verkiezingen. Samen met 
Overijse2002 werd gekozen om het lijst-
trekkerschap in tandem te geven aan Inge 
Lenseclaes, huidig OCMW-Voorzitter, en 
Jan De Broyer, eerste schepen. 

In Overijse zijn we sinds het ontstaan van 
Overijse2002 aanwezig bij het project voor 
een Vlaamse eenheidslijst in Overijse, eerst 
als Volksunie vandaag als de N-VA. Onze 
tandem toont de goede samenwerking  
tussen N-VA en Overijse2002 voor de 
Overijsenaar. De komende maanden zullen 
we onze vernieuwing samen verderzetten. 
In aanloop van onze voorbereiding zijn er 
geen taboes. Heb jij ideeën voor Overijse, 
om onze gemeente groen, Vlaams en gast-
vrij te versterken dan horen we het graag.

Joris Kelchtermans
Voorzitter N-VA Overijse

‘Fusie’ geen  
taboe om over  
te praten

Het was tijdens de eerste 
gemeenteraad van januari in 
Overijse. Het woord werd voor de 
eerste keer openbaar gebruikt in 
de gemeente: fusie. Tot dan was 
het voor N-VA Overijse een begrip 
waarover we wel eens aan de 
toog van gedachten wisselden, 
maar steeds besloten: ‘We zullen 
wachten tot we moeten fusio-
neren’ of ‘We wachten af tot de 
buurgemeenten het ons vragen’. 

Aan het debat op de gemeenteraad 
werd echter door alle gemeente-
raadsleden open en eerlijk deel-
genomen. Overijse gaat officieel 
horen bij de buurgemeenten of er 
interesse is om over een fusie te 
praten.

De fusie van de Druivenstreek 
biedt op bestuurlijk vlak ook een 
kans tot meer democratie. Een 
groot aantal intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden zullen 
niet meer nodig zijn. Organisatie 
en controle zullen rechtstreeks 
vanuit de gemeenteraad  
gebeuren.

Joris Kelchtermans
Voorzitter N-VA Overijse

Eetfestijn N-VA  
Overijse
Zondag 19 maart vanaf 11.30 uur.
Zaal Ter IJse – Stationsstraat 8.
Rundstong in maderasaus, koninginnenhapje, 
kinderschotel
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N-VA werkt aan beter afvalbeleid in Interrand
Interrand is de intercommunale die de afvalverwerking doet in onder meer Overijse. In de raad van bestuur 
werkt de N-VA aan een beter afvalbeleid.

Zo kan u op de nieuwe website van Interrand (www.interrand.be)  
met een online calculator zelf vooraf het bedrag berekenen dat u 
zult betalen wanneer u uw afval naar het recyclagepark brengt. 
De oude website www.eenstapvooruit.be vervalt. 

Maar er is meer. “Sinds 1 januari 2017 kan u de beige 
restafvalzakken aankopen in rollen van 10 zakken in plaats van 
de vroegere 20 zakken per rol. Zo bent u niet meer verplicht om 
steeds grote hoeveelheden te kopen”, zeggen Joke Lenseclaes en 
Jan De Broyer, die voor N-VA - Overijse2002 bestuurder zijn bij 
Interrand.

Ook sinds dit jaar kan u kleine kraftpapieren GFT-zakken kopen 
in de winkel. Het gaat om een GFT-zak van 20 liter die wordt 
ingevoerd naast de bestaande GFT-zakken van 35 en 70 liter.  
Het nieuwe formaat is per 10 stuks te verkrijgen en één zak kost 
30 cent. 

Roze is kleur van het jaar
Vanaf nu kan u ook de roze zak kopen. Deze zak is zowel 
bestemd voor zachte als voor kleine harde plastics. Joke en Jan: 
“Door deze afvalstroom apart in te zamelen geven we deze 

plastics een tweede leven onder de vorm van onder andere 
straatmeubilair en compostbakken. Bovendien kost de roze zak 
slechts 25 cent.”

Midden 2017 komt er al een evaluatie. Wordt vervolgd!

Een keuze voor Overijse
Op de eerste bladzijde heeft voorzitter Joris het over de tandem Overijse2002 – N-VA in het kader van 
de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Dit was het groot politieke nieuws op de 
nieuwjaarsreceptie van Overijse2002. Inge Lenseclaes en Jan De Broyer werden als tandem van Overijse2002 
– N-VA voorgesteld. Met Inge als toekomstige lijsttrekster en met Jan op plaats twee. 

Eerste schepen Jan De Broyer nam op dit forum ook even 
het woord. In zijn gevatte stijl bracht Jan een sterk pleidooi 
voor meer lokale lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Overijse2002 is daar een perfect voorbeeld van. Anderzijds is 
ook ons sterk politiek merk N-VA op het terrein aanwezig. 

Hierover zei Jan het volgende: “De laatste maanden kreeg ik 
regelmatig de vraag (eerder verontrustende vragen) of de N-VA 
nog samen met Overijse2002 zou opkomen. Ik heb dit steeds 
positief kunnen beantwoorden. Het is zelfs een evidentie. 
Of het nu de voorganger de Volksunie was of de opvolger de 
N-VA, deze hebben altijd integraal deel uitgemaakt van de 
lokale politieke werking van Overijse2002. Wij zijn één ploeg. 
Overijse2002 – N-VA is geen kartel maar een veel nauwere 
samenwerking. Om het in een slagzin vast te prikken: “Niet alle 
OV2002’ers zijn N-VA’ers, maar al de N-VA’ers zijn OV2002’ers”.

Maar beeldspraak werkt soms iets gemakkelijker: “Het is 
een tandem, met één stuur maar bovenop wel een dubbele 
carburateur”. Deze beeldspraak verduidelijkt op een eenvoudige 
manier hoe de lokale verhouding tussen OV2002 en de N-VA 
ligt. Maar bovenal werd er gezegd dat 
er nu nog eerst anderhalf jaar stevig 
moet worden verder gewerkt aan het 
gemeentelijk beleid.

 Jan De Broyer en Inge Lenseclaes, de tandem van  
Overijse2002-N-VA 

 Jan De Broyer
Eerste schepen
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Meer ruimte voor bezoeker De Bosuil en Chiro Jezus-Eik
Onlangs gaven N-VA-schepen Jan De Broyer en gemeenteraadsleden Filip Butaye, Joke Leseclaes en Stefan Vanderlinden in de 
gemeenteraad groen licht voor de concessie op de oude boswachterswoning ‘De Flos’ in Jezus-Eik. Op die manier wil N-VA Overijse 
investeren in de toekomst van de lokale jeugdbeweging, Chiro Jezus-Eik. Het is een eerste stap om duurzame lokalen te voorzien 
voor deze groep. Bovendien zal de parking van G.C. De Bosuil bijna verdubbeld worden door de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen 
in de tuin van de boswachterswoning. 

“Het gebouw wordt eerst opgeknapt zodat elektriciteit, water en verwarming voldoen aan de hedendaagse 
normen. Nadien kunnen de Chiromeisjes en -jongens elke zondag terecht in een veilig en vernieuwd 
lokaal. Als actieve vrijwilliger bij enkele verenigingen uit Overijse weet ik maar al te goed hoe belangrijk 
infrastructuur voor hen kan zijn. Ik ben dan ook verheugd dat Chiro Jezus-Eik  
deze kans krijgt,” vertelt Koenraad Dekens, bestuurslid van N-VA Overijse.

Personeelsuitbreiding bij politie voor beter speurwerk
De veiligheid van de burger staat centraal in ons beleid. Nog nooit was er zoveel ‘blauw op straat’ als tijdens 
de voorbije maanden. Bij de goedkeuring van het budget voor 2017 werd groen licht gegeven voor een 
personeelsuitbreiding die de politiezone toelaat de nieuwe ‘criminele’ uitdagingen aan te gaan.

Stefan Vanderlinden, politieraadslid, volgt de ontwikkelingen 
van ons ANPR-netwerk. “Zoals u allicht weet, wordt het ANPR-

cameranetwerk dit jaar flink uitgebreid van 19 naar 28 camera’s. 
Naast een forse investering is dit ook een extra stroom van 
informatie en ‘hits’, die door de politie geanalyseerd moet worden. 
Daarom werven we een politiemedewerker aan binnen het 
Zonaal Informatiebureau die deze informatie zal onderzoeken. 
Het ANPR-netwerk zal in de toekomst nog meer ondersteuning 
kunnen geven aan gerichte controleacties dankzij een uitbreiding 
van het netwerk. Dat komt er door een beslissing van minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon”, geeft Stefan aan. 

Bovendien vertelt Stefan dat de politieraad voorziet in de 
aanwerving van een nieuwe hoofdinspecteur met Computer 
Crime specialisatie. Digitale criminaliteit leek tot voor een 
paar jaar iets uit sciencefictionromans, maar we merken dat 
steeds meer mensen te maken krijgen met hacking en afpersing, 
identiteitsdiefstal, cyberpesten, … 

 Koenraad Dekens 
N-VA Overijse

 Stefan Vanderlinden
politieraadslid

Veel volk op onze nieuwjaarsreceptie!

(c) Michel Van Mullem



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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