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Beste Overijsenaar,
Kijk jij ook uit naar de zomer en naar
normale tijden? Het voorbije jaar werden
we allemaal geconfronteerd met allerhande
uitzonderlijke maatregelen. De meest
vreugdevolle periode uit ons bestaan was
het in geen geval. Door alle opgelegde
beperkingen heeft corona nog steeds
een verregaande impact op ons dagelijks
leven.
Deze pandemie brengt echter ook mensen
dichter bij elkaar. Ze slaan een praatje,
reiken een helpende hand naar een
buur of familielid of maken samen een
ﬁetstocht of wandeling in onze buitengewoon prachtige groene gemeente.
Inderdaad, ook deze moeilijke periode kan
het beste in de mens naar boven halen.
Samen moeten we nog even volhouden.
De opening van het vaccinatiecentrum in
de Markthal biedt ons zeker een lichtpunt.
Je leest er meer over verderop in dit blad.
Hou onze Facebookpagina in het oog
want we brengen binnenkort de zomer bij
je thuis!
Veel leesplezier!
Tom Hanssens
Afdelingsvoorzitter
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Overijse kiest voor ledverlichting
De gemeente zal haar verouderde lichtarmaturen met de grootste vermogens
versneld vervangen door ledverlichting. Die oude armaturen staan in voor slechts
20 procent van onze openbare verlichting, maar ze vertegenwoordigen niet minder
dan 40 procent van het elektriciteitsverbruik. De ledarmaturen zorgen voor een
onmiddellijke daling van het verbruik met 66 procent, waardoor het totale verbruik
op termijn zal dalen van ongeveer 1 miljoen kilowattuur naar 750.000.
De gemeenteraad keurde de installatie van
nieuwe ledverlichting goed voor de Nijvelsebaan, Hoeilaartsesteenweg, Rozierensesteenweg, Poelweg, Boslaan, Welriekende
Dreef, Nieuwland en een deel van de
Jozef Kumpsstraat, samen goed voor 220
lichtpunten. Telkens kiezen we voor een

warme witte kleur en hergebruiken we de
bestaande palen.

Goed voor milieu én portemonnee

“Net zoals vandaag zullen grotere straten sterkere verlichting krijgen dan de
kleinere straten. Het is duidelijk dat er
nog een lange weg te
gaan is voordat alle
lampen vervangen zijn
door energiezuinigere
versies. Met deze eerste
stap is alvast een
ambitieus plan gestart
om alle openbare
verlichting zuiniger
te maken, wat goed
nieuws is voor het
milieu én voor onze
portemonnee”, stellen
gemeenteraadsleden
Jeroen Van San en
Stefan Vanderlinden.
Gemeenteraadsleden Stefan Vanderlinden en Jeroen Van San zijn
tevreden dat Overijse volop de kaart trekt van ledverlichting.

N-VA Overijse brengt de zomer bij je thuis
Wat denk je van een degustatieticket naar de zon nu de lente eraan komt? Op zaterdag 24 april
brengen we een zak vol zuiderse aperitiefhapjes rond in heel Overijse. Je bestelling doorgeven
kan tot 18 april via de website overijse.n-va.be/aperozak.
Voor 2 personen:
Aperitiefzak: 20 euro
Aperitiefzak met cocktail: 35 euro
Aperitiefzak met bier: 25 euro
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 maart.

Bestel nu je
k
aperitiefza

Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer info.
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N-VA houdt Overijse groen

Negen hectare extra bos nabij het
centrum
Overijse kocht negen hectare bos aan. Deze groene long
bevindt zich langs de Kalfsborreweg en de Hagaardbosweg,
op een boogscheut van het centrum. De gemeente heeft de
unieke gelegenheid om dit toegankelijke groen te verwerven
met beide handen gegrepen.
Met deze aankoop in het
vooruitzicht heeft Overijse
in het najaar van 2020 een
aanvraag ingediend voor een
projectsubsidie ‘VSGB-Groene
Rand’ (Vlaams Strategisch
Gebied rond Brussel). Vlaams
N-VA-minister Zuhal Demir
heeft die projectaanvraag
goedgekeurd, waardoor de
helft van de aankoop gesubsidieerd wordt.

Speelbos en natuurleerpad
Nu kan de gemeente een visie
en een samenhangend beheer
uitstippelen voor dit bos. Al
decennialang gebruiken jeugdverenigingen een deel van
het tot nu toe private bos als
speelbos. Dit speelbos zal nu
ook officieel erkend worden.
Bovendien sluit dit bos aan op de
percelen van het domein Chironationaal, die hiervan ook
gebruik zullen kunnen maken. Er
zal een natuurleerpad ingericht
worden en om de biodiversiteit
te ondersteunen zal een ander
belangrijk deel publieksluw zijn,
zodat de natuur daar haar gang
kan gaan.

Vaarwel roze zak, welkom nieuwe
blauwe zak en groene bak
Interrand zal de huisvuilophaling vanaf 1 april anders
organiseren.
Onze afvalintercommunale Interrand zal je restafval en
groente-, fruit- en tuinafval (gft) nog steeds aan huis
ophalen. Vanaf 1
april heb je voor de
gft-ophaling, naast de
bestaande biocomposteerbare zakken, de
keuze uit rolcontainers
van 40, 140 of 240 liter.

Bestel nu al je
container

Schepen van Natuurinrichting Jan De
Broyer is blij met het nieuwe waardevolle
en toegankelijke bos.

Waardevolle en toegankelijke
natuur
“Het herwaarderen van de
Potvijver, een ander deel van het
landinrichtingsplan IJsevallei
(LIP), sluit naadloos aan bij
dit gebied. Zo creëren we een
aaneengesloten gebied van meer
dan tien hectare waardevolle en
toegankelijke natuur en houden
we Overijse groen”, meldt een
tevreden schepen van Natuurinrichting Jan De Broyer.

Sinds 1 maart kan je
de container van jouw
keuze alvast reserveren
op www.interrand.be.
In het jaarabonnement
van de containers zijn
de huur van de conGemeentetainer en de wekelijkse
raadslid Joris
ophaling inbegrepen.
Kelchtermans
Na de betaling van
is voorzitter van
het jaarabonnement
Interrand.
(forfaitaire vergoeding
naargelang de grootte:
57, 127 of 197 euro) en een eenmalige leveringskost van 10
euro per container, zal hij bij jou thuis geleverd worden.

En wat met de roze en blauwe zak?
Vanaf 1 april verwelkomen we ook de nieuwe blauwe zak.
Die wordt tweewekelijks opgehaald. De roze zak verdwijnt
en in de nieuwe blauwe zak mag je het meeste van de roze
zak blijven inzamelen. De laatste ophaling van de roze zak
is gepland in de week van 15 maart.
Meer informatie over de sorteerregels lees je in de folder van
Interrand en kan je vinden op www.interrand.be.

En jij? Spreek jij Nederlands?
Kennis van het Nederlands is een troef en vergemakkelijkt de integratie in onze Vlaamse gemeente. Als inwoner van
Overijse moeten we fier zijn op het Nederlands. In 2020 heeft de gemeente heel wat meldingen en klachten over het
niet-gebruik van het Nederlands behandeld. De ‘overtreder’ wordt dan gecontacteerd om hem te wijzen op het gebruik van
het Nederlands. Dit betrof in de meeste gevallen geen schending van de taalwetgeving in de juridische zin van het woord.
Naast onder andere de organisatie van Nederlandse taallessen en het Taalpunt Nederlands in de bib blijven we sensibiliseren.
W
 ist je dat de gemeente Nederlandse lessen aanbiedt voor anderstaligen?
Neem een kijkje op www.overijse.be.
H
 eb je zelf een klacht over het niet-gebruik van het Nederlands?
Melden kan altijd via 02 687 60 40 of info@overijse.be.

overijse@n-va.be
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Belangrijke stap naar een verkeersveiliger Tombeek
Het Agentschap Wegen en Verkeer voert sinds begin januari tot half maart werken uit
aan de kruispunten van de Waversesteenweg in Tombeek.
• Op de Waversesteenweg (N4) wordt het meest zuidelijke T-kruispunt met de Lanestraat
overzichtelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers.
• Langs het fietspad aan de kruispunten van de Waversesteenweg met de Abstraat en de
Kerkstraat worden flexibele verkeerspalen geplaatst om de fietsveiligheid te verbeteren,
zoals overal in Overijse.

Inwoners krijgen inspraak
Een tweede en belangrijke stap is de uitvoering van de aangekondigde verkeersstudie.
“Binnenkort zullen de inwoners van Tombeek en Terlanen uitgenodigd worden – fysiek
als het kan, online als het moet – om hun mening te geven over de verkeerssituatie. De
inspraak van de inwoners is belangrijk omdat zij de verkeersproblematiek van overdreven
snelheid en de duizenden wagens door de dorpskern onder andere naar de industriezone
Waver-Noord dagelijks meemaken. In het najaar zullen de definitieve plannen klaar zijn”,
stelt raadslid Jan Van Brabant.

Gemeenteraadslid Jan Van Brabant
kijkt alvast uit naar de resultaten van de
verkeersstudie.

Goed nieuws: inwoners Overijse halen hun coronavaccin in de Markthal
Ook in Overijse zien we licht aan het einde van de coronatunnel. Midden februari startte
het vaccinatiecentrum in Overijse op. De komende maanden zullen inwoners van Overijse,
Hoeilaart en Tervuren in de Markthal terechtkunnen voor hun vaccin tegen het coronavirus.
De Markthal werd de afgelopen weken omgevormd tot een heus vaccinatiecentrum dankzij een goede
samenwerking tussen de betrokken gemeenten en de lokale zorgverstrekkers. In de tweede helft
van februari werden de personeelsleden uit de eerstelijnszorg ingeënt. Nu volgt de brede bevolking,
afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Voor inwoners die niet goed ter been zijn en zich
niet naar het vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen werd een oplossing gezocht via thuisvaccinatie.
Ook jij zal van de Vlaamse overheid een uitnodiging ontvangen om je aan te melden bij
het vaccinatiecentrum. Wanneer je die uitnodiging krijgt, hangt af van je leeftijd en van de
prioriteitsgroep waartoe je behoort. Wens je meer informatie? Neem dan een kijkje op
www.vaccinmarkthal.be, www.laatjevaccineren.be of bel 02 713 87 10.

Tom Hanssens en Koenraad Dekens, leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst, gingen al een kijkje nemen aan het vaccinatiecentrum.

Nieuws uit de gemeente- en OCMW-raad
Sinds de start van de nieuwe bestuursperiode vinden de maandelijkse vergaderingen van de
gemeente- en OCMW-raad op dezelfde avond plaats. Op het punt in verband met COVID-19
na, kennen de agenda’s van beide raden geen vaste agendapunten. In februari dit jaar kwam
daar verandering in. We willen alle raadsleden en aanwezige burgers maandelijks op de hoogte
houden van het reilen en zeilen in de belangrijkste intergemeentelijke samenwerkingen.
Elke vergaderavond zullen er
twee toelichtingen gebeuren
over een organisatie waar onze
gemeente deel van uitmaakt. Zo
gaf Joris Kelchtermans, raadslid
en voorzitter van Interrand, afgelopen gemeenteraad een presentatie over de gang van zaken en
de aankomende nieuwigheden bij
onze afvalintercommunale.

krijg je de vergaderlink doorMomenteel verlopen de verga- gestuurd zodat je de vergadederingen van de gemeente- en ring vanuit je zetel mee kan
volgen”, aldus Joke Lenseclaes,
OCMW-raad nog steeds digitaal. “Mocht je interesse hebben voorzitter van de gemeente- en
OCMW-raad.
om de vergadering digitaal bij
Raadsvoorzitter Joke Lenseclaes
te wonen, kan dat zeer eenvouverwelkomt geïnteresseerde
dig door minstens een dag op
inwoners graag op de digitale
voorhand een mailtje te sturen
gemeente- en OCMW-raad.
naar info@overijse.be. Daarna

Volg mee vanuit je zetel

www.n-va.be/overijse

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

