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Nieuwland 15
3090 Overijse

Overzomeren
Daar is de zomer, daar is de zon, daar is
de vakantie! Voor de meesten onder ons
is de zomer het moment om eens te genieten van rust, het gezin of een vakantie. Dat laat ik dit jaar eens aan mij voorbij
gaan. Na de zomer staan de verkiezingen
voor de deur en er is nog veel te doen.
Dit zijn voor mij speciale verkiezingen.
Begin 2011 werd ik verkozen tot voorzitter van N-VA Overijse. Nationaal waren
we de grootste partij geworden en ook lokaal dienden we met een completer bestuur onze verantwoordelijkheid op te
nemen. Van onze partner Overijse2002
kregen we de erkenning als volwaardige
kartelpartner en zes plaatsen op de kartellijst. Uit de vele sterke kandidaten kon
ik een mooie ploeg distilleren. Met plezier stel ik dan ook onze kandidaten voor
die samen met mij voor een beter
Overijse willen zorgen. Ontdek ze verder
in dit krantje!
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vroeg
Bart De Wever om zoveel mogelijk gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester naar de nieuwjaarsreceptie van
2013 mee te brengen. Als voorzitter van
Overijse voel ik het mijn taak om de
N-VA onderdak te geven in het gemeentehuis. Ik hoop dat u als kiezer en burger
van Overijse ons hierin steunt. Want om
Overijse groen en Vlaams te houden zullen we alle krachten nodig hebben. Ik bedank u nu al voor
het vertrouwen dat
u ons in oktober
zult geven.
Filip Butaye,
voorzitter
N-VA Overijse

N-VA groeit in Overijse
Begin jaren ’60 startte de VU-afdeling in Overijse. Ze nam in 1970 deel aan
de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam “Vlaams Overijse”. Bij de
oprichting van de randfederatie in 1971 werd Marcel De Broyer de federatieschepen voor Ruimtelijke Ordening. Het toenmalige bestuur van onze afdeling kon de Volksunie op de kaart zetten bij de verkiezingen van 1976: drie
raadsleden en een OCMW-mandataris werden verkozen. We vochten voor een
Vlaams en groen Overijse, een doelstelling die we nog steeds hoog in ons vaandel dragen.
“Na de verkiezingen van 1988, waar ikzelf voor de eerste maal aan deelnam,
mocht de VU opnieuw een schepen leveren”, vertelt Reinhilde Raspoet. Marcel
De Broyer heeft als schepen een vernieuwd beleid rond Ruimtelijke Ordening
opgebouwd. Na het uiteenvallen van VU nationaal in 1993, werd onder impuls
van de VU-leden einde 1993 de politieke formatie “Overijse2002” (OV2002) opgericht.
NIEUW VLAAMS KARTEL
Bij de verkiezing van 1994 werd het programma van de VU door de leden van
alle strekkingen uit OV2002 opgenomen in het verkiezingsprogramma. OV2002
behaalde drie zetels. In 2000 behaalde OV2002, samen met VU-ID21, een verbluffende uitslag met negen verkozenen op de 27 te verdelen zetels. “Op lokaal vlak werd ik vanaf 1994 voorzitter van de VU, en vanaf 2001 van de
N-VA”, zegt Reinhilde. Bij de verkiezingen van 2006 werd beslist een nieuw
Vlaams kartel te vormen: “OV2002-N-VA-CD&V” dat 13 zetels haalde. Marcel
De Broyer was geen kandidaat meer, maar de N-VA blijft hem dankbaar voor
al zijn werk voor de Vlaamse zaak in Overijse.
De N-VA wil graag in elke gemeente in Vlaanderen op eigen kracht opkomen.
In Overijse blijft het echter strategisch belangrijk voor N-VA Overijse om opnieuw in kartel op te komen. Op die manier willen we alle kansen op een
Vlaamse meerderheid veilig stellen! N-VA Overijse kan vanuit die meerderheid erover waken dat ons Nederlandstalig onderwijs en verenigingsleven
gesteund wordt en het Nederlands het juiste respect krijgt van onze anderstalige inwoners.

Wie zijn onze Kandidaten?
Jan De Broyer is een jonge vijftiger. Een geboren en getogen
Overijsenaar en dus als vanzelfsprekend begaan met
Overijse. Jan zet zich al jaren in
voor onze gemeente en doet
dit langs politieke weg. De
voorbije zes jaar was hij actief
als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het kartel
Overijse 2002-N-VA-CD&V. De
gemeentelijke belastingen binJAN DE BROYER
nen aanvaardbare normen
houden is een van zijn doelstellingen (“de voorbije 10
jaren zijn de gemeentebelastingen niet verhoogd”).
“Overijse Vlaams en Groen” is een andere drijfveer om
aan de Overijsese politiek gestalte te geven.

JOKE LENSECLAES

Joke voelt zich Overijsenaar in
hart en nieren, aangezien ze
hier al heel haar leven woont,
werkt en geniet. Als leerkracht
gaat haar aandacht vooral uit
naar onze jongeren, onder andere op vlak van opleiding,
uitgaansmogelijkheden en betaalbaar wonen. Dat alles moet
mogelijk gemaakt worden binnen
onze
aantrekkelijke
Vlaamse gemeente.

“Gepassioneerd door Overijse”, zo kan je de betrokkenheid van deze dertiger
samenvatten. Via de jeugdraad
maakte hij kennis met de
lokale politiek, waar hij vooral
in het cultuurcentrum Den
Blank en als raadslid in het
OCMW zijn bijdrage kon leveren. Verdere interesses gaan
naar lokale economie, mobiliteit, cultuur en betaalbaar
STEFAN
wonen voor onze jonge OverijVANDERLINDEN
senaren. Hij is fiere papa van
twee kindjes en is het uitzoeken van de lokale (brouwerij)geschiedenis een van zijn hobby’s.

SIEL OLBRECHT

Siel is geboren en getogen in
Overijse. Ze houdt van haar
gezellige Vlaamse sfeer. Haar
vrije tijd besteedt ze aan sport,
piano spelen en genieten van
kleine dingen met haar familie
en vrienden. Als inwoner van
Overijse wil ze helpen om haar
gemeente groot te maken en
haar warme eigenheid in de
verf zetten op cultureel en sociaal vlak.

Als getogen Overijsenaar van
West-Vlaamse afkomst beseft
Filip maar al te goed hoe belangrijk integratie is. Zelf heeft
hij brede interesses en is hij actief in Overijse bij het jeugdhuis 4 bomen, voetbal, atletiek
en het politieke leven. Anderstaligen integreren in ons
Vlaams gemeenschapsleven is
voor hem de uitdaging. Taal is
FILIP BUTAYE
de eerste stap in dit proces. Een
landelijk, levendig en Vlaams
Overijse is dan ook waar hij voor gaat.
Reinhilde startte in de politiek
in 1988. Ze is begaan met het
beleid dat voor senioren gevoerd wordt en wil zich
daarom, als actieve senior, kandidaat stellen voor deze verkiezingen.
Een
andere
belangrijke doelstelling voor
haar is Overijse Vlaams te houden. Daarvoor wil ze haar
steentje bijdragen zodat onze
REINHILDE RASPOET gemeente ook in de toekomst
zo blijft!

JORIS
KELCHTERMANS

Joris stelt zich verkiesbaar op
de provinciale lijst. Hij is Vlaming met Poolse roots. Opgegroeid in de Druivenstreek is
hij er ondertussen moeilijk
weg te krijgen. Zijn vrije tijd is
verscheurd tussen thuis, politiek en het zwembad. Als inwoner van de Druivenstreek
gaat zijn aandacht naar betaalbaar wonen in een veilige
woonomgeving, het Nederlands als omgangstaal, een
zorg voor iedereen.

Meer boetes zijn niet de beste oplossing
Het in 2010 ingevoerde parkeerbeleidsplan met drie tijdszones en de
verplichte parkeerschijf loopt fout. Bovendien resulteren de voortdurende politiecontroles in talloze parkeerboetes.
Dit ontmoedigt potentiële klanten.
Daarom willen we, eens de werken afgerond zijn, het parkeerbeleid evalueren.

heid. Echter, is 50 km/u een
geschikte snelheid op de
verbindingswegen tussen
de dorpskernen? De veiligheid is uiteraard belangrijk,
maar de ernstige ongevallen
gebeuren ’s nachts en niet
tegen 56 of 63 km/u … .

Er komen alvast extra plaatsen op het
Stationsplein en op de parking achter het
nieuwe rusthuis. Indien dat onvoldoende blijkt te zijn, moet er meer parkeergelegenheid bijkomen.

Daarom willen we dat ook
hier een degelijke evaluatie
komt zodat de verbindingswegen hun doorstromingsfunctie volledig kunnen vervullen, zonder dat de
verkeersveiligheid in het gedrang komt. Joke Lenseclaes
legt uit: “Graag wil ik meewerken aan creatieve en innovatieve oplossingen! Efficiëntie, veiligheid en klantvriendelijkheid moeten hand in hand kunnen gaan.”

Daarnaast wordt er op de invalswegen naar het centrum
genoeg geflitst. N-VA Overijse steunt het gebruik van de
30-50-70-zones omwille van de eenvoud en duidelijk-

Inbraken helpen stoppen met camera’s
N-VA Overijse wil het stijgend aantal inbraken tegengaan. “Preventie alleen is niet genoeg”, zegt Stefan Vanderlinden. “We moeten ook de repressieve taak van de
politie ondersteunen.”
Dat moet enerzijds gebeuren door het personeelskader
op te vullen zodat voldoende politiemensen op straat
aanwezig kunnen zijn. Anderzijds pleiten we ervoor te
investeren in een slim camerasysteem dat nummerplaten kan lezen (ANPR camera’s).
“Camera’s op de in- en uitvalswegen van de Druivenstreek zoals snelwegopritten en op de gewestwegen kun-

nen helpen om gestolen voertuigen – die vaak voor diefstallen
ingezet worden - snel te identificeren. Met snelle speracties kunnen op deze manier dieven gevat worden”,
laat Stefan Vanderlinden weten.
Deze systemen, hoewel duur, hebben hun nut bewezen
in andere gemeenten waardoor honderden gestolen
wagens werden geïdentificeerd en misdrijven als brandstichting en diefstallen opgehelderd konden worden.
N-VA Overijse wil op deze manier uw veiligheid op
straat en in uw woning verbeteren!

Onlangs verschenen de nieuwe bushokjes in het straatbeeld. Er werd bewust gekozen
om de oude bushokjes waarop verlichte reclameboodschappen prijkten, te vervangen door nieuwe reclamevrije wachthokjes. De kostprijs van deze nieuwe hokjes is
gelijklopend aan de vorige versie aangezien de weggevallen reclame inkomsten zo
goed als volledig gecompenseerd worden door het wegvallen van de elektriciteitskosten voor de verlichting. Bovendien, en belangrijker, vermijden we op deze manier
dat regelmatig niet-Nederlandstalige reclame gevoerd wordt langs onze wegen.

Vlaams-Groen-Gastvrij en Bedrijvig!
N-VA Overijse wil een positief alternatief blijven bieden
voor een economisch beleid dat de draagkracht van onze
gemeente overstijgt. Nieuwe bedrijven zijn welkom in
onze bedrijvenzones als ze passen binnen de schaal van de
gemeente en het groene karakter van Overijse respecteren.
Wij moeten daarom maximaal inzetten op het aantrekken
van ‘groene’ bedrijven en oog hebben voor de synergieën
die deze bedrijven kunnen bieden met de reeds bestaande
lokale handelaars.
Daarom willen we de samenwerking tussen de handelaars

stimuleren. Horeca, toerisme en recreatie moeten goed
worden afgestemd op de lokale economie en omgekeerd.
Overijse kan zich met fierheid profileren als een groene,
Vlaamse gemeente. Dat vereist echter ook dat alle voorzieningen beschikbaar zijn om ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en andere sporters om van onze open
ruimte te genieten. Streekproducten moeten bij de handelaars voorradig zijn en overnachtingsmogelijkheden moeten voldoende beschikbaar zijn. Jeugdtoerisme, recreatie
en ecotoerisme verdienen onze aandacht zodat we onze
“druif”, de streekspecialiteit, in kunnen bedden in een breder aanbod.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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