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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw kandidaten voor 26 mei (p. 3)

V.l.n.r.: Joris Kelchtermans, Joke Lenseclaes, Jan Van Brabant, Tom Hanssens, Natasja Dierckxsens, Jeroen Van San, Koenraad 
Dekens, Stefan Vanderlinden en Jan De Broyer. Niet op de foto: Marc Vandevijver.

N-VA Overijse heeft nieuw bestuur

Op 7 februari kozen de N-VA-leden van Overijse een nieuw  
bestuur voor de plaatselijke afdeling. Jan Van Brabant werd ver-
kozen als nieuwe voorzitter en volgt daarmee Joris Kelchtermans 
op. Tom Hanssens wordt ondervoorzitter, Koenraad Dekens blijft 
secretaris. Joris Kelchtermans neemt als penningmeester de fakkel 
over van Lieve Van Landeghem, die na jarenlange trouwe dienst 
uit het bestuur stapt. Joris zal ook instaan voor de ledenadminis-
tratie en Jeroen Van San zal de communicatie verzorgen.

Sterk team
“We hebben een sterk team waarmee we de komende zes jaar 
opnieuw aan de slag kunnen”, zegt kersvers voorzitter Jan Van 

Brabant. “Met het nieuwe bestuur willen we het verschil ma-
ken door inhoudelijk sterk te werken en te doen wat we beloofd 
hebben. Dat betekent onder andere zorgen voor vernieuwing en 
blijvende aandacht hebben voor de Vlaamse identiteit van onze 
mooie gemeente.”

Ontmoet het nieuwe bestuur tijdens het jaarlijkse  
N-VA-eetfestijn op zondag 31 maart in Ter IJse.

Wil je lid worden van de N-VA? Neem dan contact 
op met Joris via joris.kelchtermans@n-va.be

Graag nodigen we je uit op ons jaarlijks eetfestijn op zondag 31 maart 
vanaf 11.30 uur in zaal Ter IJse in het centrum van Overijse. 

Een zondag waarop je niet moet koken is altijd gemakkelijk.  
Op het menu staat rundstong in maderasaus ofwel koninginnenhapje. 

Liever een vegetarische schotel? Stuur dan een e-mail naar  
overijse@n-va.be. Hopelijk tot dan!

Eetfestijn
ZONDAG

31 maart 
Vanaf 11.30 uur

Zaal Ter IJse
Stationsstraat 8

Overijse
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Verhoging premie voor herbruikbare luiers
Vanaf begin 2019 kan je voor een aantal milieupremies niet langer terecht bij de gemeente, 
maar bij afvalintercommunale Interrand. Ook voor de subsidie voor herbruikbare luiers 
moet je bij Interrand zijn. Die subsidie stijgt voor de Overijsenaren met 25 euro per  
subsidiedossier. Voortaan krijg je per dossier 50 procent van het aankoopbedrag terug, 
met een maximum van 151,25 euro (incl. btw). “Wegwerpluiers zijn zeer vervuilend,  
maar vaak nog goedkoper dan de herbruikbare variant. Deze lichte subsidieverhoging is 
dus slechts een begin. We gaan onderzoeken hoe we het gebruik van wasbare luiers nog 
meer kunnen stimuleren”, aldus gemeenteraadslid Joke Lenseclaes. 

Minder geluid langs E411 dankzij geluidsschermen
Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Druivenstreek bevestigde Vlaams 
minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts de investe-
ring van meer dan 2 miljoen euro in geluidsschermen langs de E411. 
Enerzijds worden de bestaande geluidsschermen vervangen en uitge-
breid, anderzijds komen er bijkomende schermen aan de overzijde ter 
hoogte van Jezus-Eik. 

“Dankzij de investering zullen er vanaf de brug over de E411 in het  
centrum van Jezus-Eik tot ongeveer aan de Brabandtlaan geluids- 
schermen staan, een afstand van meer dan 1 kilometer”, zegt schepen 
van Omgeving Jan De Broyer. De minister bedankte het gemeente- 
bestuur van Overijse, dat 200 000 euro eigen middelen voorziet, zodat 
het project gerealiseerd kan worden.

Ring-Oost op korte termijn aangepakt
Naast de investering in de geluidsschermen langs de E411 had minister Weyts nog goed nieuws voor onze gemeente.  
Dankzij de Werkvennootschap, een instrument dat de minister creëerde om grote infrastructuurknopen op een dynamische 
wijze aan te pakken, wordt onder meer Ring-Oost aangepakt (het Vierarmen-, Leonard- en Groenendaalkruispunt op de 
Ring 0 en de op- en afritten van Jezus-Eik).

Momenteel wordt er een streefbeeld uitgetekend voor dat traject. Niet alleen ‘harde’ mobiliteit staat centraal: leefbaarheid,  
trage verbindingen, openbaar vervoer, natuur en ecologie zijn even belangrijk. Er wordt voor het traject een langetermijnvisie 
uitgewerkt, maar er wordt ook gekeken naar wat er op korte termijn gerealiseerd kan worden zonder de langetermijnvisie te hypo-
thekeren. Op korte termijn zou je op het Leonardkruispunt links af kunnen slaan vanuit Jezus-Eik richting Groenendaal en vanuit 
Oudergem richting Zaventem. Zo zou het centrum van Jezus-Eik eindelijk bevrijd worden van de ‘omleidingslus’ van de Ring.

De geluidsschermen langs de E411 
worden vervangen en uitgebreid.

Dierenweetjes
Zwerfkatje in je tuin?
De gemeente werkt sinds kort samen met Cattitude. Die organisatie zorgt ervoor dat zwerfkatjes 
worden opgevangen door kattenliefhebbers. Die opvanggezinnen bereiden de katten voor op  
adoptie. Cattitude kent haar katten heel goed, waardoor je gemakkelijk kan vragen naar bijvoor-
beeld een knuffelkat of een kat die goed met kinderen omgaat. Heb je een zwerfkat in je tuin?  
Bel dan naar 02 785 34 53. Zo kan de gemeente Cattitude verwittigen.

Sticker niet vergeten!
Haal bij de gemeente een gratis huisdiersticker. Dankzij die sticker vergeet de brandweer je  
lieverds niet bij brand. 

Zorg mee voor meer bijen.
De lente is het ogenblik om te denken aan je tuin. Waarom geen bloemenweide aanleggen met  
een insectenhuisje? Meer insecten en bijen zorgen voor een betere natuur.

Joke Lenseclaes | gemeenteraadslid

Jan De Broyer | schepen van Omgeving

Natasja Dierckxsens 
Bestuurslid
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Druivenstreek sterk vertegenwoordigd op 
N-VA-lijsten voor Kamer en Vlaams Parlement

Op 26 mei trekken we allemaal naar de stembus om een nieuw federaal en Vlaams parlement te kiezen.  
Op de N-VA-lijsten vind je heel wat kandidaten uit de Druivenstreek terug. 

Huidig Kamerlid en burgemeester Jan Spooren (50 jaar) staat op plaats vier van 
de Kamerlijst. Vanuit zijn ervaring en engagement in de sociale sector wil Jan ook 
op politiek vlak een bijdrage leveren om onze sociale zekerheid te moderniseren en 
leefbaar te houden. Hij gelooft immers rotsvast in een sociaal beleid dat tezelfdertijd 
activeert en echt bescherming biedt aan hen die dit het meest nodig hebben.

Meer info? 0478 21 82 66

Op diezelfde Kamerlijst vind je Nele De Martelaere (31 jaar) uit Huldenberg terug. Zij zal de vierde  
opvolgersplaats voor haar rekening nemen. Ze was actief als adjunct-woordvoerster en experte  
sociale media op het kabinet van gewezen staatssecretaris Theo Francken. Nadien verhuisde Nele 
met Theo Francken naar het parlement, waar ze hem ondersteunt als parlementair medewerker.  
In Huldenberg zetelt Nele sinds 2012 als gemeenteraadslid. Ze streeft een sociaal en rechtvaardig 
beleid na en ijvert voor het behoud van het Vlaamse en groene karakter in de Vlaamse Rand. Door 
haar ervaring op het kabinet van Theo Francken wenst ze zich te blijven inzetten voor een streng 
maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. 

Meer info? 0474 33 33 85

Ook Overijse wordt vertegenwoordigd, bij monde van Jeroen Van San (26 jaar). Je vindt hem terug 
op de twaalfde plaats voor het Vlaams Parlement. Jeroen Van San werkt als parlementair medewerker 
van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn. Hij werd in oktober verkozen als gemeenteraadslid 
in Overijse. Als jongste kandidaat op de lijst wil hij de stem van de jeugd vertegenwoordigen. Een stem 
die wil dat we werk maken van een realistisch klimaatbeleid, het groene karakter in de Vlaamse Rand 
bewaren, betaalbare zorg organiseren en de fileproblemen op en rond de Brusselse Ring aanpakken.

Meer info? 0476 36 55 42

Lut Kint (52 jaar) is opgegroeid in Tervuren en is kwaliteitsauditor bij CertUp. Ze zet zich al 
sinds 2003 in voor de N-VA, en nam in 2013 voor het eerst een politiek mandaat op als schepen 
van Onderwijs, Burgerzaken, Communicatie en IT. Vanaf 2019 is Lut schepen van Sociale Zaken 
en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Haar stokpaardjes zijn uiteraard  
sociaal beleid en onderwijs, maar ook het Vlaamse karakter van onze provincie.

Meer info? 0475 85 06 95

Samen met Ben Weyts en Theo Francken gaan Jan, Nele, Jeroen en Lut keihard werken om van de N-VA opnieuw de sterkste partij  
van Vlaams-Brabant te maken. Alleen zo kan het werk van de voorbije jaren verdergezet worden. “Ons aanbod aan de Vlaams-Brabantse 
kiezer is duidelijk. Weyts en Francken, dat werkt. We zijn bijzonder tevreden om met een enthousiaste, vernieuwde én politiek ervaren 
groep topkandidaten naar de kiezer te kunnen trekken. We zijn trots op onze realisaties van de voorbije jaren en gaan met veel vuur  
ons palmares verdedigen. Van deur tot deur, van Bever tot Diest en van Londerzeel tot Landen. We gaan zo veel mogelijk Vlaams- 
Brabanders en mensen uit de Druivenstreek ervan overtuigen dat alleen met een stem voor de N-VA dit land en Vlaanderen vooruit  
zullen blijven gaan”, aldus lijsttrekkers Ben Weyts en Theo Francken.

Jan Spooren | 4de plaats Kamer

Nele De Martelaere | 4de opvolger Kamer

Jeroen Van San | 12de plaats Vlaams Parlement 

Lut Kint | 14de plaats Vlaams Parlement



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Ben Weyts | Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Nadia Sminate | 2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Theo Francken | Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Kristien Van Vaerenbergh | 2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Vlaams-Brabant
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant. 


