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Schuif mee
aan tafel met
N-VA Overijse

Ik kom tot de vaststelling dat wij het
hier schitterend hebben als het gaat
over vrije meningsuiting. Wij mogen trots zijn over het Vlaanderen
waarin we leven, waarin vrije meningsuiting een recht is dat respect
afdwingt. Ondanks dat we het soms
niet eens zijn met de auteur en zijn
gepubliceerd standpunt.

Parochiezaal Ter IJse
Stationsstraat 8

V.U.: Joris Kelchtermans - Nijvelsebaan 79 - 3090 Overijse - overijse@n-va.be

RUNDSTONG IN MADEIRASAUS

KONINGINNENHAPJE

IEDEREEN WELKOM!

Hoewel wat er in Overijse gebeurt niet onbelangrijk is, ben ik met mijn gedachten in het buitenland. Je zou kunnen denken dat ik droom van een zonnige vakantie. Dat is spijtig voor de dromers. Mijn gedachten gaan
tegenwoordig maar al te vaak naar wat er zoal gebeurt in het nabije oosten van
Europa in Syrië, Libië, Irak.

Ons Vlaanderen geeft iedereen de
kans om thuis te leven zoals je wilt.
Je kan hier zijn wie je bent, ongeacht
je gendervoorkeur, je huidskleur, je
geloof, je herkomst, … Dit maakt
ons Vlaanderen en Europa zo kleurrijk. Wij vragen respect aan wie hier
woont voor onze publieke traditie
van normen en waarden. Maar onze
uitgebreide rechten staan in schril
contrast met hoe ze ingevuld worden door een aantal groeperingen
uit het Nabije Oosten waar we met
al deze verschillen al lang het leven
zouden afstaan.

Verenigingen geven het
leven in Overijse vorm
Joris Kelchtermans,
voorzitter N-VA Overijse

Als ik nu terugkijk naar ons Overijse mag ik stellen dat ik blij ben met ons leven
in Overijse. Je kan er zijn wie je bent zolang je onze publieke waarden en normen
respecteert. Ons leven in Overijse wordt vorm gegeven door onze talrijke verenigingen die het aangenaam maken om ons hier thuis te voelen.

Blijf op de hoogte van het meest recente nieuws uit onze gemeente en
ontdek alle activiteiten van N-VA Overijse op www.n-va.be/overijse.

www.n-va.be/overijse

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Atletiekpiste aan De Hagaard krijgt upgrade
Al jaren dromen sportbeoefenaars
van Overijse en omstreken van een
deftige atletiekpiste waar zij het hele
jaar rond kunnen trainen. Onze schepen van Sport nam het voortouw om
de piste in het meerjarenplan op te
nemen.
De huidige accommodatie heeft al
lang zijn tijd gehad. De weersomstandigheden maken de looppiste dikwijls
De nieuwe keuken kan veel
hongerige magen vullen.

De N-VA wil de Overijsenaar een
sportief duwtje in de rug geven.

onbruikbaar, de kleedkamers zijn erbarmelijk, de piste niet conform 400
meter, enz. In het masterplan sportaccommodatie werd dit dan ook als
prioritair punt opgenomen.
In de komende weken worden gesprekken opgestart om de gronden ter
hoogte van de Hagaard aan te kopen.
Plannen om in de komende jaren een
voetbalveld met rondom een atletiek-

piste aan te leggen, krijgen verder
vorm. Het nodige sanitair en functionele ruimtes zijn tevens voorzien. Zo
hopen we de Overijsenaar een extra
sportief duwtje in de rug te geven.

Kamp Kwadraat in groei
Kamp Kwadraat ontwikkelt zich verder tot een volwaardig vrijetijdscentrum,
waar jeugd en iets minder jonge mensen welkom zijn, onder meer dankzij de
inzet van schepen van Jeugd Peter Van den Berge.
Onlangs werd Kamp Kwadraat erkend als sociaal-toeristisch jeugdverblijf
type A met een binnencapaciteit van 100 personen. ‘Type A’ houdt in dat er
sanitaire voorzieningen zijn, dat de brandveiligheid verzekerd is, maar dat mensen zelf hun slaapmateriaal moeten meebrengen.

De gemeente investeerde bovendien in een volwaardige keuken met zes gasbekkens, een convectie-oven, twee friteuses en
alle benodigdheden om genodigden een verse maaltijd te kunnen serveren", zegt gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden.
Kamp Kwadraat betekent ook Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO). We zorgden ervoor dat dit initiatief intussen
erkend werd door Kind & Gezin. Deze erkenning geldt voor onbepaalde duur voor opvang van 98 kinderen gedurende
de korte vakanties, 56 kinderen tijdens schoolvrije dagen en 84 kinderen op woensdagnamiddag. Aan de erkenning zijn
ook subsidies verbonden tot 51 000 euro.

Testfase politiecamera's succesvol
De inbraakstatistieken van de politiezone Druivenstreek zorgen er al een aantal jaren
voor dat deze problematiek hoog op de agenda van de politie staat. In de politieraad steunen we daarom de prioriteit die in het zonaal veiligheidsplan gegeven wordt aan het oplossen en voorkomen van woning- en voertuiginbraken.
Vorig jaar besliste de politiezone om een ANPR-cameranetwerk te installeren, dat intussen
operationeel is geworden. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. “Nog tijdens de testfase werden al meerdere
geseinde wagens dankzij deze camera’s geïdentificeerd en tegengehouden”, weet politieraadslid Stefan Vanderlinden.
Daarnaast steunt de politie de oprichting van de Buurt Informatie Netwerken (BIN) die in Jezus-Eik en het centrum van
Overijse door burgers opgericht worden. Meer informatie in verband met de BIN’s is te vinden op
http://binoverijse.blogspot.be.

Cultuur in je buurt: Maleizen
Op zondag 26 april staat Maleizen centraal in het nieuwe ‘Cultuur in je
buurt’-project. De Erfgoeddag grijpt dit aan om in wijkontmoetingscentrum De Rank tal van gratis activiteiten op te zetten. Muziek, vertellingen, creativiteit, hapje en tapje (bier van de Prins van Horne) staan op het
programma.

Op 26 april doen we Maleizen bruisen

overijse@n-va.be

Zebrapad in Tombeek-centrum
Op vraag van de Dorpsraad Tombeek wordt er in de
Lanestraat ter hoogte van ’t Winkelke en café Oud SintElooi een zebrapad voorzien.
Vandaag is veilig oversteken niet vanzelfsprekend, want er
is slechts één oversteekplaats op de volledige Lanestraat.
Die ligt aan de vrije basisschool ‘De Lanetuin’, een heel stuk
hogerop dan de plaats waar het nieuwe zebrapad komt.
“De vraag van de Dorpsraad was volledig terecht”, vindt
gemeenteraadslid Joke Lenseclaes. “Het is noodzakelijk dat
voetgangers op een veilige manier kunnen oversteken in
het centrum van het dorp, zeker in de buurt van deze twee
belangrijke handelszaken. Na positief advies van de verkeerscommissie is er dan ook beslist om deze oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen.”
Het nieuwe zebrapad zal een verandering in gewoonte met
zich meebrengen. Enerzijds voor de autobestuurders die nu
willekeurig parkeren langs beide straatkanten. Zij zullen nu
rekening moeten houden met de nieuwe verkeerssituatie.

Een zebrapad zal oversteken in de
Lanestraat een stuk veiliger maken.
gemeenteraadslid Joke Lenseclaes
Anderzijds voor de autobestuurders die vaak nog veel te
snel door dit deel van de bebouwde kom rijden.
“Wij hopen dat dit zebrapad er ook voor zal zorgen dat auto’s zich meer en meer zullen houden aan de juiste snelheid
en tijdig zullen kunnen stoppen”, besluit gemeenteraadslid
Lenseclaes. “Hiertoe moeten we allemaal in staat zijn, zeker
als we weten dat we de veiligheid van de voetgangers hiermee duidelijk verhogen.”

Minister Ben Weyts opent CNG-tankstation

Op 12 januari ontving Overijse twee
hoge gasten. De eerste was Vlaams
minister Ben Weyts (N-VA). De
tweede was Jef Colruyt himself, de
grote baas van de Colruytgroep en
één van de grootste werkgevers van
het land.

Colruyt had minister Ben Weyts uitgenodigd om een CNG-uitbreiding van
het Dats-tankstation in te huldigen.
Dats is één van de pijlers van de
Colruytgroep. De Colruytgroep opende in Overijse haar 14de CNG-tankstation van het land. Ook het college
van burgemeester en schepenen, de
pers en andere genodigden waren talrijk aanwezig. Een uitgebreid persmoment vond plaats in een ter
beschikking gestelde zaal van Datsbuur Atlas Copco, dat ook technologische onderdelen voor de CNG-installaties levert. Voor Overijse was dit
alleen al een mooi moment van economische bedrijvigheid in haar
gemeente.
Beide topmannen, minister Ben Weyts
en Colruytbaas Jef Colruyt, hadden
voorafgaand aan het persmoment een
uitgebreid onderhoud over duur-

zaamheid en mobiliteit. Op de persconferentie betreurde de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken dat er zo weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan CNG als
alternatieve brandstof: “Nochtans
profiteren zowel mens als milieu hier
erg van. CNG stoot minder fijn stof en
CO2 uit dan de conventionele wagens
op benzine. Daarom vind ik het belangrijk om hier aanwezig te zijn.”

Wat is CNG?
CNG is samengeperst aardgas (de
afkorting staat voor Compressed
Natural Gas) en is duurzamer dan
andere fossiele brandstoffen zoals
benzine, diesel of LPG. Zo is er 95
procent minder uitstoot van fijn
stof, 50 procent minder stikstofoxide en 27 procent minder CO2uitstoot dan bij benzine of diesel.

Gemeente investeert in drie CNG-wagens
Zoals veel andere Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekende ook Overijse het
Burgemeesterconvenant. Dit is een engagement van de gemeente waarin ze
onder andere minder CO2-uitstoot nastreeft op haar grondgebied. In dit
kader werden bij de vervanging in het

www.n-va.be/overijse

gemeentelijk wagenpark drie CNGwagens aangekocht.
Symbolisch werd de sleutel van de
eerste CNG-wagen aan de burgemeester overhandigd tijdens de opening van
de CNG-tankplaats op de Dats-site

langs de Brusselsesteenweg. Nadat
minister Ben Weyts en Jef Colruyt het
traditionele lintje doorknipten, passeerde de nieuwe CNG-wagen van de
gemeente als eerste voor een tankbeurt,
die even snel en efficiënt verliep als de
traditionele tankbeurt.

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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