
’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox in 1973. Ik vermoed dat het
in 1973 beter weer was, want deze zomer was niet om naar huis te schrijven.

Dankzij de talrijke buurt- en druivenfeesten konden we nog wat vertier in eigen ge-
meente vinden. 

Daarbij was ook N-VA Overijse actief op de jaarmarkt tijdens de druivenfeesten en
hebben we onze eigen website gelanceerd. U kan deze bereiken door te surfen naar
www.n-va.be/overijse. U maakt er kennis met onze (nieuwe) bestuursleden, de wer-
king van de partij en onze activiteiten. Stip zeker de passage van Jan Jambon op vrij-
dag 7 oktober in Ter IJse aan in uw agenda. Hij komt de Belgische impasse toelichten.

2012 LOERT OM HOEK
Nu de herfst zijn intrede doet, kunnen we terug onze volle aandacht aan de nog af te
werken dossiers  besteden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 begint steeds
meer om de hoek  te loeren en we zijn nog lang niet klaar.  Het woonzorgcentrum
dient nog afgewerkt te worden, aan het stationsplein is nog heel wat werk, de trage
as aan de leegheid wordt ingericht, … Samen met Overijse2002 willen we deze pro-
jecten tot een succesvol einde brengen. Dit  ondanks de belemmeringen en tegen-
kanting van individuen of bureaucratische instanties.  

Door de betutteling allerhande komt  het ‘doen’ van onze slogan ‘Denken, durven,
doen’ niet altijd tot zijn recht. Hiervan zijn anderen het slachtoffer. We rekenen ech-
ter op onze nationale mandatarissen om hier orde op zaken te stellen. Onze N-VA-
minister Philippe Muyters is daar alleszins mee bezig is.

FIRST WE TAKE MANHATTAN
Ook nationaal is er nog werk aan winkel. De splitsing van B-H-V dreigt een verdo-
ken uitbreiding te worden van francofone zeggenschap over Vlaams-Brabant. Onder
het motto “First we take Manhattan (faciliteitengemeenten), then we take New-York
(Vlaams-Brabant)” zet de Franstalige koloniseringsdrang zich
door.  Alleen met een daadkrachtig Vlaams front kunnen we
dit een halt toeroepen en een rechtvaardige staatshervorming
bekomen die zowel Vlamingen, en uiteindelijke ook de

Walen, ten goede zal komen. Daar
gaat de N-VA voor.

We rekenen op u om ons daar in te
steunen.

Filip Butaye, 
voorzitter N-VA Overijse

N-VA-café
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We zijn nog lang niet klaar

V.U. Joris Kelchtermans
Nijvelsebaan 79
3090 Overijse

DE BELGISCHE IMPASSE

JAN JAMBON 
Vrijdag 7 oktober 2011, 20 uur

Parochiecentrum Ter IJse
Stationsstraat 4

Kamerfractievoorzitter Jan Jambon
komt naar de Druivenstreek de

Belgische impasse uitleggen.
Dankzij zijn jarenlange strijd bin-

nen de Vlaamse beweging en erva-
ring als N-VA-Kamerlid in het
federale parlement, kijkt Jan

vanop de eerste rij toe hoe België
een toonbeeld is van iets dat niet

functioneert.

N-VA Overijse online 

Onze lokale N-VA-website  staat
online. Na het vullen en het 

proefdraaien achter de schermen
is de site zichtbaar voor het grote

publiek. Onze website bevat
nieuws van de afdeling, van onze

kartelploeg Overijse2002/
N-VA/CD&V en van onze 

N-VA-mandatarissen, 
activiteiten en praktische

informatie over de 
N-VA-ploeg van Overijse is. 

Veel surfplezier.

http://www.n-va.be/overijse



Overijse heeft de laatste maanden veel werken aangevat. Kijkt u
zelf maar mee hoe deze werken er vandaag voor staan.

N-VA REALISEERT BELANGRIJKE 
DOELSTELLING
“De inschrijvingen voor het eerste deel van het
woonproject in Maleizen zijn afgesloten”, aldus 
N-VA-OCMW-raadslid Stefan Vanderlinden. “Met
de verkoop van deze woningen aan de inwoners van
Overijse realiseert N-VA Overijse een van de belang-
rijkste doelstellingen van haar programma dat al
meegaat sinds de jaren 90: betaalbaar wonen in eigen
streek.  Voor de komende jaren zijn deze woningen in
Maleizen een eerste aanzet van een groot aantal
nieuwe betaalbare en sociale woonprojecten in 
Overijse.”

Werken Overijse

Woonproject Maleizen 

Tijdens de lentedagen tot aan de zomer reed De Lijn met Franstalige reclame rond in de
Druivenstreek. Een aantal verenigingen, waaronder N-VA Overijse en een aantal inwo-
ners van onze gemeente hebben hun grieven hierover kenbaar gemaakt bij De Lijn. 

Volgens bestuurslid Joris Kelchtermans rijden deze bussen met Franstalige reclame ei-
genlijk illegaal rond. “Lijncom, de maatschappij die de reclame organiseert voor De Lijn,
is verplicht enkel in het Nederlands reclame te aanvaarden. Alleen leggen ze deze ver-
antwoordelijkheid niet bij hen, maar bij de drukkers van de reclame. Voor N-VA Overijse
kan het niet dat de verantwoordelijkheid voor de eindcontrole uithanden gegeven wordt
aan de drukker.”

Franstalige reclame op De Lijn

Stefan Vanderlinden, 
N-VA-OCMW-raadslid

Voetpad 

Frans Verbeekstraat
Trage verkeersas 

De Leegheid

Stationsplein

Jeugdcentrum Terlanenveld
Fietspad Nijvelsebaan

Woonzorgcentrum Mariendal

Joris Kelchtermans:
“Bussen met 

Franstalige reclame
zijn illegaal in 

Overijse.”



Overijse zegt ‘neen’ tegen Brusselse Metropolitan Region

Enkele weken terug werd op de gemeenteraad een
motie goedgekeurd waarin de gemeente Overijse

een niet mis te verstane boodschap meegeeft aan de
regeringsonderhandelaars. 

Aan Franstalige zijde wordt er vandaag minder over
“een Groot-Brussel” gepraat, maar dat wil niet zeggen
dat de drang naar gebiedsuitbreiding opgeborgen
werd. Er wordt meer omfloerst over de Brusselse ge-
biedsuitbreiding gesproken. De gretigheid waarmee
over een Brussels Metropolitan Region of over een
Grootstedelijk gebied wordt gepraat, laat niets aan de
verbeelding over. 

NIEUWE GROOT-BRUSSELSE INSTANTIE
In de motie wordt gesteld: “Nochtans zijn de bedoelin-
gen van Franstalig België zonneklaar voor al wie de ver-
klaringen van de Franstalige politici en media opvolgt:
een nieuwe Groot-Brusselse instantie (gepresenteerd als
overlegorgaan) moet voor de eerste keer voet aan de
grond krijgen in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, met
bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, inplantin-
gen van industrieterreinen, openbare werken, mobili-
teit, socio-economische aangelegenheden en ook
onderwijs en cultuur”.

HANDEN AF VAN OVERIJSE
Deze verontrustende evolutie wordt door de Vlaamse
beweging aan de kaak gesteld. Vanuit ons kartel werd
dit signaal als motie voorgedragen op de gemeenteraad.
In de beslissing wordt gesteld dat de gemeenteraad 
gekant is tegen de oprichting van een overbodige
nieuwe politieke structuur die zich zou uitstrekken over
Brussel en delen van Vlaams-Brabant. 

DEMOCRATIE
Tevens wordt gesteld dat de bestaande en democratisch
verkozen structuren voldoende in staat zijn om de dia-
loog tussen de gemeenschappen, gewesten en gemeen-
ten te voeren. 

OVERIJSE WEIGERT
Het besluit van de motie eindigt krachtig: indien een
nieuwe politieke structuur in de aard van een groot-
stedelijk gebied wordt opgericht, dan zal Overijse wei-
geren om toe te treden. 

Deze motie werd op de gemeenteraad
van Overijse gesteund en goedgekeurd
door de Vlaamse gemeenteraadsleden
tegenover de Franstalige raadsleden.

Jan De Broyer, gemeenteraadslid
fractieleider Overijse 2002 – N-VA CD&V

Nieuwe bestuursleden

De bestuursploeg van N-VA Overijse heeft zich de
voorbije maanden versterkt met een aantal dyna-
mische krachten. We stellen ze u graag voor:

Wouter 
De Broyer 

Kevin 
De Cupere

Johan 
Buelens



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V

als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De

nota van Di Rupo is echter nog slechter.

Toch kozen zowel CD&V als Open Vld

ervoor om de N-VA aan de kant te

schuiven en de onderhandelingen verder

te zetten samen met alle Franstalige en

alle linkse partijen. Wie nu zegt dat

men met deze onderhandelingspartners

de nota kan ombuigen tot een goed ak-

koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 

na het verschijnen van de nota-

Di Rupo: “De druk van de financiële

markten wordt gebruikt om het 

sociaal-economisch luik van de

nota-Di Rupo door te duwen, ter-

wijl die op lange termijn België op

een Griekse route zet.” (19 juli

2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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