
GEEN BELASTINGVERHOGING
Jaar na jaar kan de N-VA hetzelfde aankondigen: er komen géén belasting-

verhogingen in Overijse. Noch de personenbelastingen, noch de opcentiemen voor
de onroerende voorheffing (beter gekend als het ‘kadaster’) zullen stijgen. Gezien
de huidige economische crisis mag dit niet onderschat worden. Het  budget 2010
(vroeger ‘de begroting’ genoemd) is in evenwicht en is opgesteld voor de toekomst,
tot in 2014. Dat is twee jaar verder dan wettelijk verplicht. Ook met deze simulatie
sluit het Overijsese budget nog steeds positief af in 2014. Dat is llegislatuur-
overschrijdend en verantwoord bestuur van deze meerderheid: geen lijken in de
kast voor de toekomstige bestuursploeg en evenmin financiële verrassingen voor de
bevolking. Het klinkt misschien als een cliché, maar dit fatsoenlijk onderbouwd
financieel beleid vormt de hoeksteen van een degelijk Vlaams beleid. Want bij de
hogere overheden is het ook alleen maar de Vlaamse overheid die er iets van bakt.
De Belgische en Waalse overheden blijven schromelijk in gebreke. 

SPLITSING BHV
Op de gemeenteraad van 23 februari 2010 werd de motie ‘Splitsing van BHV zon-
der toegevingen’ goedgekeurd. Samen met een hele reeks Vlaams-Brabantse
gemeenten geeft Overijse hiermee een duidelijk signaal: geen gemarchandeer op de
kap van de Vlamingen en ten koste van de Vlaams-Brabantse gemeenten!   

Joris Kelchtermans & Jan De Broyer

Zondag 21 maart 2010 
van 11.30 tot 15.30 uur
Parochiezaal Ter IJse

Stationsstraat 6 • 3090 Overijse

Alvast op het menu: Ossentong in
madeira. Voor het tweede gerecht
wachten we op de creativiteit van 

onze kok.

Eetfestijn N-VA
Overijse

Overijse
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Uit onze gemeente

V.U. Joris Kelchtermans
Nijvelsebaan 79
3090 Overijse

Bestuur N-VA Overijse
Het bestuur van N-VA Overijse is het
voorbije jaar lichtjes gewijzigd. Onze
vorige afdelingssecretaris verliet het
partijbestuur en werd opgevolgd door
Filip Butaye.
Daarnaast hebben we ook een nieuwe
N-VA-mandataris in de OCMW-raad.
Joris Kelchtermans komt via het systeem
van opvolging in de raad te zetelen. Hij
is al een aantal jaren de afdelingsvoor-
zitter van N-VA Overijse. Met zijn oplei-
ding als sociaal assistent en ervaring als
woonconsulent is Joris goed geplaatst
om in de OCMW-raad mee te helpen aan
de verbetering van het sociaal beleid in
onze gemeente.

Joris Kelchtermans
Afdelingsvoorzitter/
OCMW-raadslid
Joris.kelchtermans@n-va.be

Filip Butaye
Afdelingssecretaris
Filip.Butaye@n-va.be

Lieve Van Landeghem
Penningmeester 
Lieve.vanlandeghem@n-va.be

Reinhilde Raspoet
Ondervoorzitter
Reinhilde.raspoet@n-va.be

Jan De Broyer
Gemeenteraadslid/
Fractieleider
Overijse2002 - N-VA - CD&V
Jan.debroyer@n-va.be
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De Vlaamse Rand is door het territorialiteits-
beginsel per definitie Vlaamse grond, maar spij-

tig genoeg blijft het Nederlandstalige karakter van
de Rand onder druk staan. 

Wat kunnen we daar zelf aan doen?

De bevolking van Vlaams-Brabant en Halle-
Vilvoorde in het bijzonder heeft een missie. Die
bestaat erin bij te dragen tot de groei van het
Vlaamse karakter zodat alle burgers onze taal res-
pecteren en spreken. Dit kan door in winkels, op
straat en in openbare gebouwen het Nederlands als
voertaal te gebruiken. 

INTEGRATIE BEGINT MET TAAL
Vlamingen zijn een open en tolerant volk. Maar
zoals elk volk hebben we ook rechten, namelijk de
erkenning van onze identiteit door taal, cultuur en
visie. Wij eisen dus van iedereen die zich hier komt
vestigen respect en de nodige inspanningen om zich
te integreren. Integratie begint altijd met de kennis
van de voertaal.

Ook de Vlamingen die lange tijd geleden naar
Wallonië immigreerden, wisten zich perfect te inte-
greren. Hun nakomelingen zijn na vele generaties
helemaal Waals geworden. Als Vlamingen dit kun-
nen, waarom dan anderen niet? Het is toch vanzelf-
sprekend dat men zich aanpast aan de streek waar
men zich vestigt? 

VIER OP TIEN SPREEKT THUIS ANDERE TAAL
De statistieken die in het coördinatiecentrum voor-
gesteld werden, liegen er niet om: in Halle-

Vilvoorde blijken vier op de tien gezinnen thuis een
andere taal dan het Nederlands te spreken. Dat zijn
cijfers om van wakker te liggen. In de Vlaamse Rand
zijn er ook talloze bedrijven die vaak folders en bro-
chures uitgeven in een andere taal dan het
Nederlands. Gebeurt zoiets in Wallonië? Neen hoor.

De N-VA Overijse is dan ook verheugd dat Vlaams
minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor de
Vlaamse Rand en Binnenlands Bestuur, zowel het
territorialiteitsbeginsel als de taalwetgeving wil
koppelen aan initiatieven die het Nederlandstalig
karakter van de Rand structureel en duurzaam
ondersteunen en versterken, in nauwe samenwer-
king met VZW De Rand.

Laat elk van ons zich werkelijk bewust worden van
zijn of haar Vlaamse identiteit en daar ook effectief
toe bijdragen, om als trotse Vlaming ervoor te zor-
gen dat onze streek Vlaams blijft, met het
Nederlands als voertaal.

Reinhilde Raspoet
Ondervoorzitster N-VA Overijse

Vlaamse Rand 
onder druk

Mariëndal

Het rusthuis in het park van Mariëndal is al enke-
le maanden gesloten. De eerste fase van de ont-
manteling is reeds begonnen: blauwe steen 
en asbest worden momenteel verwijderd.
Ondertussen hebben archeologen de site reeds
uitgegraven op zoek naar waardevolle restanten
uit ver vervlogen tijden.

In het najaar van 2010 zal dan het nieuwe woon-
zorgcentrum Mariëndal verschijnen. Met dit
modern centrum zullen de oudere bewoners van
onze gemeente opnieuw kunnen genieten van de
beste zorgen zonder het dagelijkse leven in
Overijse te moeten missen.
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‘Catalonia, the next
state in the EU’. Dat is
de naam van een van
de vele Catalaansgezinde
groepen op Facebook,
met telkens duizenden
leden. Catalunya no és
Espanya – Catalonië is
Spanje niet. Els catalans
no som espanyols – Wij
Catalanen zijn geen

Spanjaarden. Het zijn slogans die binnen en buiten
Catalonië steeds vaker en luider klinken.

Catalonië heeft net als Vlaanderen een eigen verleden,
cultuur, taal en zeer eigen politieke ambities. Het kent
ook een verleden van onderdrukking door het
Franquisme, een geweldloze strijd om erkenning van
de taal en cultuur en om meer politieke autonomie. 

TRANSFERS ZOALS IN VLAANDEREN
Catalonië heeft in tegenstelling tot het Baskenland
geen fiscale autonomie, zodat de financiële transfers
vergelijkbaar zijn met die in Vlaanderen. Ook het poli-
tieke landschap is er anders dan in Spanje, waar de
rechtse Partido Popular en de linkse Socialistische
Arbeiderspartij elkaar in evenwicht houden. In
Catalonië zijn er twee belangrijke regionale partijen,
CiU (nationalisten) en ERC (linkse republikeinen) die
qua grootte te vergelijken zijn met de Vlaams-nationa-
listische partijen. ERC ambieert de onafhankelijkheid
van Catalonië en zit in het Europese parlement dan

ook in dezelfde fractie als de N-VA, namelijk de
Europese Vrije Alliantie.

Toen in 2005 het door het Catalaanse parlement goed-
gekeurde Statuut in het centrale Spaanse parlement
zowat werd gedecimeerd, waarschuwde zanger Lluís
Llach in zijn laatste politieke lied:
“Hier staan we, koppig rechtop, als getuigen van de naam,
de tijd en de plaats die ons pijnigt en ons toebehoort,
als je wil met open vuisten, als het moet met gebalde vuisten,
opdat de droom die we tezamen hebben mogelijk wordt.”

95 % VOOR ONAFHANKELIJKHEID
De Catalaanse bewustwording groeit, samen met de
drang om haar identiteit en problematiek internatio-
naal kenbaar te maken. In maart 2009 kleurden 
de Brusselse straten geelrood toen tienduizenden
Catalanen hun eis tot zelfbeschikking onder de aan-
dacht kwamen brengen. 

In september en december 2009 werden in verschillen-
de Catalaanse gemeenten niet-bindende referenda
gehouden over de onafhankelijkheid. De opkomst was
met 27 % volgens de verwachtingen. De uitslag was
bijna 95 % pro, en slechts 3 % contra. De PP had voor-
dien geprobeerd het referendum te laten verbieden,
maar tevergeefs. In 2010 houden grotere gemeenten en
steden (waaronder Barcelona) een gelijkaardig referen-
dum. Op 8 mei 2010 komen de Catalanen weer massaal
op straat, bij de Verenigde Naties in Genève. 

Lieve Van Landeghem

Catalonië, de volgende staat van Europa

Nieuws uit de provincie Vlaams-Brabant
Aanpassingspremie voor woningen van ouderen en
personen met een handicap

Ouderen en personen met een handicap kunnen een
premie krijgen voor aanpassingswerken aan hun
woning, als die werken in verband staan met hun
fysieke toestand.

Welke werken komen in aanmerking?
� installatie automatische deuropener met parlofoon;
� vergroting deuropening en aanpassing gang-

breedte;
� aanpassing sanitair (badkamer, wc) en keuken;
� aanlegging hellend vlak aan toegangsdeur;
� inrichting of aanbouw van kamer op gelijkvloers;
� plaatsing lift (verticale lift, stoellift, … );
� plaatsing automatische rolluiken, communicatie-,

signalisatie- en alarmsystemen;
� plaatsing steunhulpmiddelen;
� installatie centrale verwarming;
…

Voorwaarden voor premie
� aanvrager is minstens 60 jaar of erkend als een 

persoon met een handicap door de FOD Sociale
Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap;

� niet-geïndexeerd KI mag niet meer bedragen dan 
€ 1 700 (niet van toepassing op personen met een
handicap);

� facturen van reeds uitgevoerde werken komen in
aanmerking maar mogen niet ouder zijn dan 1 jaar
op de aanvraagdatum.

Bedrag van de premie is 50 % (75 %
voor WIGW of OMNIO) van de
kostprijs, met een maximum van 
€ 2 500.

Voor meer informatie kan je terecht 
bij N-VA-provincieraadslid 

Linda Van den Eede, Molenveldstraat 22, 1760 Roosdaal
(Linda.vandeneede@n-va.be)
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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�
N-VA-Kamerlid

BEN WEYTS

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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