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Beste Overijsenaar,
Al jaren zijn we met de N-VA sterk
geëngageerd in de lokale eenheidslijst
Overijse2002. Voor de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar hebben we een
sterke lijsttrekkerstandem met burgemeester Inge Lenseclaes en eerste schepen
Jan De Broyer voor Overijse2002-N-VA.

ZONDAG

18 ma3a0rtuur

Vanaf 11.

e
Zaal Ter IJs
aat 8
Stationsstr

Het project Overijse2002-N-VA blijft
zich vernieuwen. Als sterke partner zet
de N-VA verder haar schouders onder
Overijse2002-N-VA. Wij geloven dat we
samen moeten blijven werken aan de reden
van onze samenwerking. Wij geloven in een
groen, Vlaams en gastvrij Overijse.

Overijse

Wij dromen met Overijse2002 en de N-VA
te vaak samen van hetzelfde: participatie
van de burger in het beleid, betaalbaar
wonen in de streek waar je opgroeide en
genieten van de open ruimte van onze
gemeente. We willen niet stilstaan in onze
gemeente.

Eetfestijn

Om deze reden gaan we samen verder met
Overijse2002 en N-VA voor de Overijsenaar.
Ik hoop jullie alvast te mogen ontmoeten op
toekomstige activiteiten in onze gemeente.

estijn op zondag 18
Graag nodigen we je uit op ons jaarlijks eetf
centrum van Overijse.
maart vanaf 11.30 uur in zaal Ter IJse in het
gemakkelijk. Op
Een zondag waarop je niet moet koken is altijd
l koninginnenhapje.
het menu staat rundstong in maderasaus ofwe
e-mail naar
Liever een vegetarische schotel? Stuur dan een
overijse@n-va.be. Hopelijk tot dan!

Joris KELCHTERMANS
voorzitter N-VA Overijse

© Anne Deknock

Debatavond 25 april

Veilig thuis in een welvarend Overijse

Debatavond ‘Eerlijk debat over
betaalbare, propere en zekere
energie’ met Kamerlid Bert Wollants
om 20 uur in Gemeenschapscentrum
De Bosuil in Jezus-Eik.
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Nieuwe bestuursleden bij N-VA Overijse
Piet Baecke

Jan Van Brabant

Piet groeide op in de
Oost-Vlaamse polders.
Hij is van jongs af aan
gepassioneerd door sport
en jeugdwerking. Piet is
ook begaan met de ambulante zorg voor ouderen in
Overijse.

Jan woont sinds 25 jaar met zijn echtgenote en twee dochters in het prachtige
Tombeek. Jan is communicatiemedewerker in de energiesector. In zijn vrije
tijd is hij actief in het verenigingsleven
als voorzitter van de Dorpsraad en als
stuwende kracht achter de jaarlijkse
Keizer Karelfeesten.

80 jaar in 2018? Ontvang je gratis rookmelder!
Alle inwoners die in 2018 hun 80ste verjaardag vieren, ontvangen een gratis rookmelder
van het OCMW Overijse. “De actie kadert in een campagne waarbij we onze senioren de
juiste ondersteuning willen bieden, zodat ze zolang mogelijk veilig thuis kunnen wonen. We
zetten hiervoor enerzijds in op brandveiligheid, want het is nodig dat ouderen stilstaan bij de
stappen die ze kunnen zetten om een woningbrand te voorkomen. Anderzijds willen we hen
via de nieuwe brochure laten kennismaken met alle OCMW-dienstverlening die gericht is op
ouderenzorg”, vertelt Joke Lenseclaes, initiatiefneemster en OCMW-voorzitter.
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij
de medewerking van de brandweerpost
Overijse van Hulpverleningszone Oost
Vlaams-Brabant. Alle inwoners die 80 jaar
worden in 2018 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het infomoment op donderdag
22 maart in cafetaria ’t Overzicht van woonzorgcentrum Mariëndal. Zij kunnen dan hun
rookmelder komen afhalen.

“Iedereen is welkom op dit infomoment, want
brandveiligheid is essentieel in elk huis. Het
infomoment bestaat uit twee delen. Eerst zal
de brandweerpost uitleg geven over brandveiligheid voor ouderen. Nadien volgt er
een presentatie van alle dienstverlening die
OCMW Overijse aanbiedt aan ouderen”,
aldus Joke.

Joke LENSECLAES
OCMW-voorzitter

Bepaal mee het fietsbeleidsplan van Overijse op 13 maart
Overijse2002-N-VA wil onze gemeente omvormen tot een fietsvriendelijke gemeente. Met de opkomst van de
elektrische fiets is het reliëf van Overijse niet langer een onoverkomelijke hinderpaal en kan de fiets ook bij
ons een plaats krijgen. Om dit te ondersteunen zijn investeringen nodig in onze fietsinfrastructuur, maar ook
in het omkaderend beleid.
Overijse2002-N-VA werkt aan een fietsbeleidsplan dat moet bepalen welke verbindingen eerst aangepakt moeten worden. Het
zal ook een basis zijn om bijvoorbeeld vast te
leggen wanneer trage wegen in het fietsnetwerk opgenomen kunnen worden en hoe
een nieuw aangelegd fietspad er best uitziet.
De ultieme doelstelling is het bouwen van
een volwaardig fietsnetwerk, dat zorgt voor
verbindingen tussen Overijse-centrum en
zijn gehuchten, voor verbindingen tussen de
gehuchten onderling en tot slot voor aansluiting op het Fiets-GEN (Gewestelijk Expressnetwerk) en belangrijke overstapplaatsen
voor het openbaar vervoer.

Fietstoets
Stefan VANDERLINDEN
gemeenteraadslid

overijse@n-va.be

Het fietsbeleidsplan dient ook als ‘fietstoets’
wanneer gemeentelijke wegen worden
gerenoveerd. “Op dergelijke momenten is
het immers belangrijk te bekijken of en hoe
we met de zwakke weggebruiker rekening

kunnen houden”, stelt Stefan Vanderlinden,
gemeenteraadslid en drijvende kracht achter
het fietsbeleidsplan.

Kinderen baas

Naast infrastructuur is een omkaderend
fietsbeleid onontbeerlijk om fietsen te stimuleren. Kinderen krijgen speciale aandacht,
aangezien zij vaak de stimulans kunnen zijn
om ook mama en papa op de fiets te krijgen.
In Bonheiden, nabij Mechelen, hebben ze voor
de Jommekes-aanpak gekozen: ‘kinderen baas’.
De burgemeester, Guido Vaganée, maakte in
samenwerking met alle basisscholen in een jaar
tijd komaf met het onveilige imago van de fiets.
Op 13 maart komt Guido Vaganée in Den
Blank toelichten hoe hij dat voor elkaar kreeg
en ook jij krijgt de kans om op ons tweede
inspiratiemoment het fietsbeleidsplan van
de gemeente verder vorm te geven. Kom je
ervaringen delen en participeer!
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Park ’t Kasteeltje opengesteld voor alle Overijsenaren
Dat de stellingen die een deel van ’t Kasteeltje behoeden voor erger, beschermd moeten worden als onroerend erfgoed is een grapje dat de inwoners van het centrum soms maken. ‘t Kasteeltje is inderdaad een dossier dat al jaren aansleept. Wij hebben ons wel steeds het lot van deze site aangetrokken, omdat dit gaat over
belangrijk monumentaal erfgoed en een mogelijkheid om een bijkomende groene long in het centrum van
Overijse open te stellen.
Eindelijk begint het dossier te bewegen. Door het ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Kasteeltje kreeg het gemeenschapsonderwijs GO! ontwikkelingsmogelijkheden op het
betrokken terrein. Als compensatie wordt een deel van de
groene ruimte verder versterkt en wordt het ook publiek
toegankelijk. Er moet echter flink geïnvesteerd worden.
Daarvoor komt het landinrichtingsplan IJsevallei juist op
het goede moment. De door ziekte getroffen kastanjelarendreef moet hersteld worden. Ander hoogstammig
groen moet de parkzone verder verfraaien.
Behalve voor de aanleg van de wegen op historische basis
die het domein doorwaadbaar zullen maken, pleit schepen
van Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer hard voor een
parallelweg voor trageweggebruikers. Een veilig alternatief voor voetgangers, leerlingen, recreanten, toeristen en
fietsers dat parallel zal lopen met de Waversesteenweg.
Het landinrichtingsplan moet in de loop van dit jaar op
Vlaams niveau worden goedgekeurd. Dan kan er aan de slag
worden gegaan. Eens het plan is goedgekeurd, krijgt de gemeente

Jan DE BROYER
schepen van Ruimtelijke Ordening
belangrijke subsidies om het park ’t Kasteeltje de 21ste eeuw in
te loodsen.

Blijvend verzet tegen megalomaan bouwproject Oaktree
“Indien bouwprojecten van buurgemeenten een grote impact hebben op Overijse, is het de plicht van
het gemeentebestuur om alle middelen aan te grijpen om zich te verzetten tegen zo’n megalomane
plannen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Broyer.
De Welriekende Dreef vormt de grens tussen de gemeenten
Overijse en Oudergem en is ook de grens tussen het Vlaams
en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit maakt dat de percelen
op de hoek van de afrit E411 met de Welriekende Dreef ten
prooi vallen aan projectspeculatie. Deze percelen liggen op
Oudergems grondgebied en de aanvrager moet de bouwregels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren. Voor
het grootschalig huisvestingsproject ‘Oaktree’ wordt echter
afgeweken van de Brusselse omgevingsregels en worden de
grootstedelijke regels ‘met een drukke verstedelijking’ uit de
kast gehaald. Onvoorstelbaar en ongehoord.

Overijse dient bezwaar in

Samen met de dorpsraad van Jezus-Eik en het buurtcomité
heeft de gemeente een gefundeerd bezwaarschrift ingediend
bij de gemeente Oudergem tegen het eerste bouwproject.
De projectontwikkelaar paste de plannen aan en diende een
tweede project in. Ook tegen deze tweede bouwaanvraag
diende de gemeente een bezwaar in. De plannen passen niet
in de omgeving van de rand van het Zoniënwoud, de overlast
en mobiliteit werden bijna niet onderzocht en het project kan
niet aansluiten op een rioleringsstelsel.

Veilig thuis in een welvarend Overijse

Toch milieuvergunning, Overijse tekent beroep aan

Ondanks deze grondige bezwaren leverde het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een milieuvergunning af voor
deze tweede aanvraag. De fundamentele bezwaren blijven
onbeantwoord. Het is duidelijk dat opnieuw het centrum
van Jezus-Eik het slachtoffer zou worden. Daarom blijft de
gemeente zich samen met de buurtbewoners verzetten tegen
deze aangepaste plannen. Begin februari tekende de gemeente
beroep aan tegen de afgeleverde milieuvergunning bij het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hoofdelementen van
het beroep zijn de niet-gevolgde procedureregels, de (bijna)
niet-onderzochte mobiliteitsimpact op het centrum van
Jezus-Eik, het probleem van de rioolaansluiting en infiltratie
in groene zone, de inplanting t.o.v. de autosnelweg E411 en de
bijhorende afrit en de impact op de omgeving.

www.n-va.be/overijse

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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