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OVERIJSE

Een nieuwe lente voor Overijse

Maar deze opvang is niet de
enige uitdaging in Overijse. Het
ontwikkelen en onderhouden van
goed(e) onderwijs(-infrastructuur),
sportinfrastructuur, fietspaden,
natuurbeheer, woonkwaliteit zijn
minstens even belangrijk voor ons
beleid in Overijse.
Wil je hierover van gedachten wisselen,
ben je altijd welkom bij een ossentong
of koninginnenhap tijdens ons
eetfestijn zondag 13 maart in Ter IJse.
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De komst van het asielcentrum heeft
heel wat losgemaakt in Overijse.

Het is onze taak om voor hen een
zinvolle tijdsbesteding te organiseren,
net zoals we dit doen voor onze
andere inwoners: cultuur, onderwijs,
sport, … want jongeren geen vrije tijd
maar lege tijd aanbieden, eindigt in
‘krapullekes’-tijd. Door hun tijd nuttig
door te brengen met Overijsenaren
leren ze leven onder ons, en verwerven
ze kennis en vaardigheden die hen bij
een terugkeer sterker maakt.

Joris Kelchtermans
Voorzitter N-VA Overijse

Nijvelsebaan 79, 3090

De meesten onder hen zijn gevlucht
omdat de situatie in hun thuisland te
onveilig is. Dat laatste kan terecht of
onterecht zijn, maar zolang ze hier
verblijven is het wel onze plicht om
ze opvang aan te bieden. Ze laten
rondzwerven zal ons niet vooruit
helpen, integendeel.

Vrijwilligers leren de
vluchtelingen Nederlands
vanaf de eerste weken dat
ze hier verblijven. Vanaf de
paasvakantie zullen ze naar
school gaan in OKAN-klassen,
met bijzondere aandacht
voor het onderricht van de
Nederlandse taal.

V.U. Joris Kelchtermans,

Als de lente er is, zal onze kleinste
dorpsgemeenschap Terlanen er anders
uitzien. De beton- en kasseiwerken
van het nieuwe dorpsplein zijn bijna
afgerond. Niet alleen het vernieuwde
dorpsplein zal het aanzicht van
Terlanen veranderen. Ook de komst
van een asielcentrum voor een 70-tal
niet-begeleide minderjarigen zal een
grote invloed hebben.

DE KRACHT VAN VERANDERING IN OVERIJSE
N-VA in Overijse

Dagopvang hulpbehoevenden in Ter IJse

We zijn sinds het begin een trouwe
partner binnen het project van
Overijse2002 met de toenmalige
Volksunie-kern. Wij geloven nog
steeds in een eenheidslijst, maar
we zijn ook fier om ons te tonen
als N-VA’er.

Sociale woningen
site Beiershof

Wilt u zo lang mogelijk thuis
blijven wonen, maar beginnen
de dagdagelijkse activiteiten wat
moeilijk te worden, dan is CADO
(dagopvang) misschien wel
iets voor u. “Vanaf 2 november
2015 kunnen hulpbehoevende

thuiswonende mensen uit Overijse
en omstreken elke weekdag
terecht in het parochiecentrum
Ter IJse voor hulp bij de
alledaagse dingen zoals koken en
boodschappen doen. Ook voor
een gezellige babbel en andere
sociale activiteiten zijn ze er
welkom,” zegt
OCMW-raadslid
Siel Olbrecht. Is
vervoer voor u
een probleem?
De landelijke
thuiszorg zoekt
graag met u naar
een oplossing.
Siel Olbrecht

 Voor meer info bel 0800 11 205 of bekijk
www.landelijkethuiszorg.be.

Nieuwe atletiekpiste

Filip Butaye

In samenwerking met
Providentia en Vlabinvest werden
er sinds november 2015 twee
nieuwe meergezinswoningen met
elk veertien appartementen in
gebruik genomen.
“In het voorjaar start Providentia
met de bouw van nog twee
wooncomplexen van veertien
wooneenheden elk. Bovendien
liggen er op de site Beiershof ook
een veertiental bouwkavels die
ondertussen allemaal toegewezen
werden,” weet N-VA-bestuurslid
Christophe Dobbeleire.

overijse@n-va.be

Sportclubs hebben nood aan
kwaliteitsvolle infrastructuur om
goed uit de startblokken te raken.
“Onze atletiekpiste in Overijse is

aan een broodnodige vervanging
toe”, weet N-VA-gemeenteraadslid
Filip Butaye. Daarom trekt de
gemeente de nodige middelen
uit om een nieuwe piste met
aangepaste kleedkamers aan te
leggen op De Hagaard.
Raadslid Butaye hoopt dan ook
dat de sporters in de toekomst
hun rondjes maken met droge
voetjes zonder rekening
te moeten houden met de
weersomstandigheden. Investeren
in sport is immers besparen op
gezondheidskosten.

Nieuw kerkplein voor Terlanen
Terlanen mag weldra genieten
van een nieuw kerkplein. “De
werken zijn al een tijdje aan de
gang en de feestelijke inhuldiging
is verwacht tegen mei 2016. Er
worden zitbanken in het groen
voorzien. Parkeergelegenheid
blijft behouden. In de verste hoek
van het plein is Eandis inmiddels
klaar met het gebouwtje waarin
een schakelkast zal ondergebracht
worden. De ondergrondse
glasbollen zijn een primeurtje
voor Overijse,” aldus Lieve Van

Landeghem, N-VA-bestuurslid én
fiere inwoonster van Terlanen.
“Ik ben blij dat de N-VA mee ijvert
voor een mooier Terlanen.”

N-VA zet ook in Overijse in op een beter milieu
Samen met de andere VlaamsBrabantse gemeenten engageert
Overijse zich om tegen 2020 de
CO2-uitstoot met minstens 20 procent
te verminderen. Dat zegt schepen
Jan De Broyer, die een aantal maatregelen om dit te bereiken opsomt.

WAGENPARK VERGROENT
Wagens op CNG (samengedrukt
aardgas) stoten 25 procent minder CO2
én minder fijnstof uit dan auto’s op
traditionele benzine of diesel. Daarom
verving Overijse vorig jaar drie
personenwagens door een model op
basis van. Binnenkort komen er nog
drie CNG-voertuigen bij, waaronder

een zware vrachtwagen (26 ton).
De gemeente Overijse installeert
bovendien een oplaadpunt voor
elektrische wagens, inclusief twee
parkeerplaatsen, ter hoogte van de
Vuurmolen. Centraal gelegen en
makkelijk bedienbaar!

BESPARING OPENBARE VERLICHTING
GEÏNVESTEERD IN ENERGIEMAATREGELEN
“Overijse zal vanaf deze zomer ook
de openbare verlichting doven tussen
middernacht en vijf uur ’s ochtends,
behalve op de gewestwegen N4 en
N253”, zegt schepen De Broyer.
De 125 000 euro die de gemeente

Jan De Broyer,
schepen van Milieu
daarmee jaarlijks uitspaart,
wordt geïnvesteerd in nieuwe
energiebesparende maatregelen en in
verkeersveiligheid.
Ten slotte past de gemeente de
milieupremies aan om de
CO2–uitstoot te verminderen.
Er komen onder meer nieuwe premies
voor composteren, isoleren en
energieneutrale woningen.

Tweede proefproject gratis keukenafvalbakjes
Eind 2014 konden de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren een gratis keukenafvalbakje met bijhorende
composteerbare zakjes afhalen. “In onze gemeente kende deze actie een overweldigend succes. De raad van bestuur
van Interrand besloot dan ook vorige maand om deze actie in de lente van 2016 te herhalen,” aldus bestuurslid van
Interrand en gemeenteraadslid Joke Lenseclaes (N-VA). Hebt u nog geen bakje kunnen bemachtigen? Houd dan zeker de
eerstkomende Overijsenaar in de gaten, knip de bon uit en ga er op de vastgelegde data mee naar het recyclagepark.

“Ja!” aan evenementen op Kamp Kwadraat!
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar midden januari kwam er dan toch dit verlossende bericht vanuit
de Vlaamse Regering. “Tweemaal per jaar zou er op Kamp Kwadraat een evenement in de aard van Yes2day
of het Meivuur kunnen plaatsvinden”, vertelt N-VA-gemeenteraadslid Joke Lenseclaes. Een gelijkaardige
festiviteit op het getouw zetten vraagt veel organisatie en tijd. De voorbereidingen zijn ondertussen goed
gestart hebben de organisatoren laten weten. “Wij zijn in elk geval opgetogen dat de iets jongere én ook iets
oudere jeugd zich in de toekomst nog zal kunnen uitleven in eigen gemeente. Zet dei ploat op!”

Nog meer slimme camera’s
in 2016
De investeringen in veiligheid worden onverminderd verdergezet in
2016. Het netwerk van
ANPR-camera’s voor
automatische nummerplaatherkenning wordt
verder uitgebouwd op zes
bijkomende locaties. “Onder andere in Tombeek,
Maleizen, Zavelenborre en Hoeilaart komen extra
camera’s die de pakkans voor dieven vergroten.
De politiezone doet een bijkomende investering
van 200 000 euro om dit te realiseren,” weet politieen gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden.
“De statistieken geven ons alvast gelijk, want in
2015 daalde het aantal inbraken aanzienlijk.
Al blijft elke inbraak er natuurlijk één te veel.”

www.n-va.be/overijse

Joke Lenseclaes

Markthalle:
tijd voor een nieuw project !
De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om, na de
vernieuwing van het Stationsplein en de aanleg van de Stationsvijver, nu ook de noordflank van het plein aan te pakken.
“De tijd is rijp om op de plaats van de Markthalle een nieuw
project te ontwikkelen dat beantwoordt aan de behoeften van
de Overijsenaren. Het gemeentebestuur maakte samen met
de adviesraden een prioriteitenlijst op van de functies die site
moeten krijgen in het nieuwe project.
Deze lijst vormt de basis voor de ontwikkeling van de eerste
plannen. Ruimte voor de scholen (GBO en GITO), voor winkels, voor groen, voor parking, voor ontspanning… de balans
tussen al deze elementen moet worden gezocht: een echte uitdaging!” zegt N-VA-gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden.
“In een volgende fase krijgt ook u, als inwoner van Overijse,
inspraak en zal u gevraagd worden welk concept uw voorkeur wegdraagt,” aldus Stefaan Vanderlinden.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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