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Overijse

V.U. Joris Kelchtermans
Nijvelsebaan 79
3090 Overijse

Eetfestijn
N-VA Overijse

Bouwen

Zondag 3 april, 11.30 tot 15.00 uur
Ontmoetingscentrum
Den Turf - Overijse - Terlanen Arthur Michielsplein
We zijn zeker van rundstong in
maderasaus, het tweede gerecht
wordt nog bedacht door onze kok.

Op 24 februari verkoos N-VA Overijse een nieuw bestuur. Joris Kelchtermans stelde
na een geslaagde termijn zijn functie als voorzitter vacant. Als nieuw OCMW-raadslid mocht hij dit mandaat niet verder combineren met het voorzitterschap Hierop besloot ik mij kandidaat te stellen voor deze uitdaging.
Ik stel me even voor. Ik woon sinds mijn geboorte in de gemeente Overijse en ben opgegroeid in het gehucht Tombeek. Ik werk in een IT-firma uit Zaventem. Ik heb
talrijke verenigingen doorzwommen (scouts, JH 4 Bomen, Toneelgroep “De Lanezonen”, VOK, ZATeam ) om dan uiteindelijk bij N-VA Overijse (en Overijse 2002) te belanden. Eerst als bestuurslid, daarna als secretaris. Ik zou mijn kandidatuur niet
gesteld hebben moest ik niet omringd zijn met een bekwame bestuursploeg.
Reinhilde Raspoet is ondervoorzitter. Zij geniet van jarenlange expertise. Met Marleen Moyson als secretaris heb ik iemand die alles tot in de puntjes zal bijhouden.
Lieve van Landeghem werd unaniem herverkozen als penningmeester dankzij haar
perfecte inzet tijdens de voorbije legislatuur. Joris Kelchtermans neemt de taak van
communicatieverantwoordelijke op zich. Als medewerker van Minneke De Ridder
kan ik met Joris rekenen op een direct contact met de nationale afdeling. Dit bestuur
wordt nog compleet gemaakt met gemeenteraadslid Jan De Broyer, OCMW-raadslid Stefan Vanderlinden en bestuurslid Leo Van der Linden.
Zelf wil ik samen met mijn bestuur mee bouwen aan een Vlaams en groen
Overijse. Als zoon van de ervaren familie metselaars Butaye hebben we
ervaring in de bouw van vele woningen in de Druivenstreek. Ik zal op
mijn manier verder bouwen, maar dan aan de N-VA-ploeg in Overijse.
Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 komen in zicht. Samen met
Overijse 2002 gaan we deze voorbereiden om opnieuw een succesvolle
campagne op te bouwen. Als je je samen met ons wil inzetten om aan een
Vlaams en groen Overijse te werken, contacteer me dan!
Filip Butaye,
voorzitter N-VA Overijse, filip.butaye@n-va.be

Een gezond
financieel beleid.

6 jaar
garantie!

N-VA Overijse staat als meerderheidspartij
borg voor een correct en gezond financieel beleid. Dat vormt immers de hoeksteen van een sterk
Vlaams beleid. Enerzijds worden de gemeentelijke
diensten uitgebreid onderbouwd wat een goede
werking van onze gemeente waarborgt, anderzijds
blijft er ruimte tot investeren. N-VA Overijse staat
erop dat dit gebeurt zonder belastingverhogingen.
Dat kunnen we jaar op jaar opnieuw voorleggen.
791 000 EURO MINDER
Laat in het najaar 2010 berichtte de federale overheid aan onze gemeente dat zij zo maar eventjes
791 000 euro minder inkomsten voorzag voor Overijse. Ook voor een grote gemeente als Overijse is dat
geen klein bier. Dat had niet alleen gevolgen voor het
lopende jaar 2010, maar ook voor de begrotingen van
de komende jaren. Voor 2010 werd de situatie met
een budgetwijziging (interne verschuivingen) rechtgetrokken.
GEEN BELASTINGVERHOGINGEN
Ondanks deze financiële tegenvaller werd voor 2011
toch een budget met positief resultaat opgesteld en
goedgekeurd door de gemeenteraad. Belangrijk om
te melden bij deze begroting 2011: er worden geen
belastingverhogingen voorzien voor de inwoners,
noch op het vlak van “het kadaster” noch op het vlak
van de personenbelastingen.

2015 POSITIEF
De begroting wordt in een strategisch meerjarenplan
geplaatst. Onze meerderheid gaat hierin nog iets verder dan wettelijk voorgeschreven. Zo kan binnen
deze prognose al tot 2015 de budgetten met een
positief saldo worden afgesloten. Maar bovenal,
ondanks het noodzakelijk aantrekken van de budgettaire broeksriem staan er letterlijk en figuurlijk heel wat
projecten in de steiger.

Jan De Broyer,
gemeenteraadslid - fractieleider

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Overijse wilde weten maar nooit durfde vragen
Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die
manier krijgt u van elke gemeente een profielschets, ook van Overijse. Het is een op maat gemaakt document vol waardevolle statistische
informatie over de gemeente en het OCMW.
De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld
voor lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de gemeente, over het personeel, de demografische cijfers,
het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu, economie,
werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle
geïnteresseerde burgers bevatten ze een schat aan informatie. Meer weten over de eigen gemeente draagt
bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het
beleid en laat u toe om het beleid beter te beoordelen.
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De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de
website www.lokalestatistieken.be. Via “projecten” vindt u de “profielschetsen” terug en
kunt u makkelijk de profielschets van Overijse
downloaden. De gegevens worden elke drie
maanden geactualiseerd.

Overijse werft
STATIONSPLEIN
Tijdens de gemeentelijke legislatuur 1988-1994 maakte
de Volksunie (VU) deel uit van de meerderheid. Toenmalig VU-schepen Marcel De Broyer presenteerde toen
al een vooruitstrevende visie op ruimtelijke ordening
met zijn gemeentelijk structuurplan. Eén hoofdstuk
daaruit was de herinrichting van het Stationsplein met
onder andere het zichtbaar maken van de IJse en de opwaardering van het openbaar domein. Puzzelstukjes
moeten echter samenvallen, de juiste politieke meerderheid moet er zijn, politieke en budgettaire keuzes
moeten gemaakt worden. Daar kunnen jaren over heen
gaan. N-VA Overijse is dan ook zeer blij dat binnenkort
de werken aan het Stationsplein en de stationsomgeving kunnen starten, met een uitgebreid, ambitieus en
geactualiseerd plan.

worden. Deze investeringen zijn mogelijk dankzij de
samenwerking met het Vlaamse gewest.
RUIMTE
VOOR DE BOEKEN
De boekenrekken van de
bibliotheek volstaan niet
meer voor het aantal boeken dat er ter beschikking
worden gesteld van de
lezers. Daarom besliste de
gemeente om in de open
ruimte een vloerplaat te
voorzien voor de talrijke
boeken van onze bibliotheek.
Reinhilde Raspoet,
lid bibliotheekcommissie

NIEUW WOONZORGCENTRUM
Al van de vorige eeuw was er behoefte aan een nieuw
woonzorgcentrum voor Overijse. Met de bouw van het
nieuw woonzorgcentrum Mariendal bieden we onze
senioren een modern gebouw in de groene omgeving
van het Park Mariendal.

VEILIG VERKEER
De vernieuwing van riolering en de uitbreiding van een
veilig fietspadennetwerk in Overijse vergt ingrijpende
grondwerken. De driehoek Nijvelsebaan, Terhulpensesteenweg en Waversesteenweg zal de komende maanden grondig vernieuwd worden. Naast nieuwe
riolering voor de Waversesteenweg komen er ook veilige fietspaden op de Waversesteenweg en de Nijvelsebaan. Ook het gevaarlijk kruispunt zal aangepakt

BETAALBARE WONINGEN
Betaalbaar wonen is al decennialang een aandachtspunt
voor N-VA Overijse. Met de
aankoop van de 47 woningen
van Haviland in Maleizen en
de bijhorende bouwgronden
zal Overijse dit deel van het
N-VA-programma verder realiseren. Deze woningen worden door de gemeente met
24 % korting aangekocht. Deze
korting zal ook verrekend worden in de vraagprijs voor de
Overijsenaar.

Joris Kelchtermans,
OCMW-raadslid

BOSWACHTERSWONING MET TOEKOMST
De boswachterswoning op het einde van de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik krijgt een nieuwe bestemming.
Deze voor velen onbekende plek naast de grote baan en
naast het Zonienwoud zal door 3Wplus onderhouden
en uitgebaat worden als streekproductencentrum en
fietsverhuur. Deze unieke openruimte naast de JezusEikse restaurants zal hierdoor voor iedereen toegankelijk worden.

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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