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Samen staan we sterker
Het nieuwe jaar is van start gegaan en we laten de winter stilletjes aan achter ons. Het leven
herneemt zich buiten en ook wij
staan niet stil. Tal van projecten zullen de komende maanden voltooid
worden in dit verkiezingsjaar. Een
verkiezingsjaar waarin N-VA Overijse
uiteindelijk beslist heeft om in partnerverband met Overijse2002 samen
met CD&V naar de kiezer te gaan.
Dat verdient enige toelichting.
We zijn een van de weinige gemeenten
waar het kartel met CD&V behouden
blijft. Velen, meestal van buiten de gemeente, vragen zich af waarom dit in
Overijse het geval is. In die andere gemeenten over gans Vlaanderen gaan
de lokale N-VA-afdelingen met een
eigen lijst naar de kiezer. Ze geloven
terecht in de kracht van de N-VA en
willen een nieuwe wind door de gemeenten laten waaien. Ervoor zorgen
dat de N-VA, na nationaal, ook lokaal
verankert en ook daar kan bouwen aan
een beter Vlaanderen.
ANTWOORD OP FRANSTALIGE
EENHEIDSLIJST
In Overijse hebben we deze keuze niet
gemaakt. Niet dat we niet geloven in
de kracht van de N-VA, maar de kaarten liggen hier anders verdeeld. We
moeten rekening houden met de lokale
realiteit. In 1988 dienden de Franstaligen voor het eerst een eenheidslijst in.
Ze deden dit met de bedoeling meer
zetels binnen te halen en de grootste
partij van Overijse te worden. Dit konden de Vlaamsgezinden niet laten gebeuren.

Op initiatief van de Volksunie werd de
Vlaamse onafhankelijke eenheidspartij Overijse2002 opgericht, waarvan de
N-VA nu nog integraal deel uitmaakt.
Met groot succes hebben we de twee
laatste legislaturen de meerderheid
geleverd en een Vlaams beleid
gevoerd, het laatst met de kartelpartner van CD&V. Nationaal is de N-VA
ondertussen opgeklommen tot de
grootste partij.
BETROUWBARE
VLAAMSE PARTNER
Aan onze afdeling werd dan ook, zoals
overal, gevraagd of we niet alleen konden opkomen. Deze uitdaging is groot
en aanlokkelijk, en biedt tal van mogelijkheden. Toch zou dit de goede samenwerking van de voorbije jaren
tenietdoen. We zouden een breuk moeten maken met onze vrienden van
Overijse2002. De vrienden waar we
qua programma en visie sterk mee
overeenkomen. Een Overijse2002 dat
de versterkte nationale positie van de
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N-VA erkent en ook N-VA Overijse een
prominentere plaats in de werking en
op de kartellijst geeft. Een Overijse
2002 als betrouwbare Vlaamse partner.
Sinds de nieuwe start in 2006 van
CD&V Overijse en de kartelvorming
van de laatste legislatuur is er goed samengewerkt met CD&V. Samen hebben we de juiste accenten gelegd,
samen hebben we goed bestuurd.
Lees verder pagina 2

Wil je meer weten over de
geschiedenis van
N-VA Overijse of Overijse 2002.
Surf naar
http://overijse.n-va.be/geschiedenis

N-VAEETFESTIJN
Zondag 18 maart 2012
11.30 uur tot 15.00 uur
Parochiezaal Ter IJse
Stationsstraat 8

“Ik speel …, jij speelt …, wij spelen …
in het Nederlands”:
Een lovenswaardig initiatief!
Alle randgemeenten kregen onlangs de mogelijkheid om bij de provincie Vlaams-Brabant spandoeken te bestellen om het Nederlands als voertaal te
promoten. De slogan op deze doeken luidt: “Ik speel
…, jij speelt …, wij spelen … in het Nederlands”. Het
is de bedoeling om via deze spandoeken kinderen en
jongeren aan te sporen Nederlands te gebruiken zowel
op school als in sport- of jeugdverenigingen.
In een eentalige Vlaamse gemeente wordt het niet altijd
door iedereen als vanzelfsprekend ervaren om Nederlands te praten op de speelplaats of in verenigingen.
Nochtans is dit voor (anderstalige) jongeren een opportuniteit om Nederlands te leren of te verbeteren. Allereerst breiden ze zo hun talenkennis uit, want dit gebeurt
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het best al spelenderwijs van kindsbeen af. Daarnaast
leren de anderstalige kinderen en jongeren ook respect
te tonen voor het Vlaams karakter van onze gemeente.
Tenslotte hebben de ouders ervoor gekozen hun kroost
hier te laten schoollopen of zich te ontspannen.
Via de zeventien spandoeken die Overijse ter beschikking krijgt, worden kinderen en jongeren aangemoedigd
om consequent het Nederlands te hanteren in het verenigingsleven en op school. Deze spandoeken zijn binnenkort te bewonderen aan de kleuter- en lagere scholen,
aan de sportinfrastructuur en in het nieuwe vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat.

Feestelijke heropening van onze bibliotheek
De bibliotheek werd op 20 november feestelijk heropend na doorgedreven vernieuwingswerken.
De heropening werd ingeleid door Marc De Kegel, voorzitter van de bib, waarop achtereenvolgens burgemeester Dirk
Brankaer en de schepen van Cultuur Sven Willekens een toespraak hielden.
Een kleine opsomming van de vernieuwingen is hier op zijn plaats:
• de verdieping werd uitgebreid tot 56 m²;
• de afdeling voor volwassenen kreeg een nieuwe vloer;
• we kregen een hypermoderne lift toegankelijk voor andersvaliden en senioren;
• de DVD-afdeling werd aanzienlijk uitgebreid. Ze bedraagt reeds 500 stuks;
• de jeugdafdeling is volledig nieuw.
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Het gelijkvloers werd voor de gelegenheid aangekleed met
reproducties van kunstwerken. Bij dit programma hoorde
een harmonieuze muzikale omlijsting, gebracht door het trio
Peter Ankaert.
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Het feest werd afgesloten bij een deugddoende receptie met
een hapje en een babbel.
De gemeente Overijse en de N-VA-afdeling dragen cultuur
hoog in hun vaandel. We nodigen jullie hartelijk uit onze vernieuwde bib een bezoekje te brengen. Noteer alvast: telefoon
02 687 57 18 en webstek www.bibliotheek.be.
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‘Never change a winning team’, zegt men. Inderdaad, bepaalde zaken kunnen nog beter, maar dat wil N-VA Overijse
samen met de partners uitklaren en oplossen. Met dit alles rekening houdende hebben we met N-VA
Overijse besist terug samen met Overijse2002 en CD&V naar de verkiezingen te gaan. We zijn dankbaar dat we van de
nationale partijleiding het vertrouwen hebben gekregen. Met de steun van u, de kiezer, zullen we ervoor zorgen dat
we de N-VA steviger verankeren in Overijse en zullen we blijven waken over een groen en Vlaams Overijse.

OCMW in formatie!
De OCMW-raad keurde de definitieve nieuwe ‘formatie’ (personeelskader) goed. Hiermee is een
verdere stap gezet om de nieuwe wind in het personeelsbeleid van het OCMW Overijse te bestendigen.
“Dit nieuwe personeelskader, dat mede dankzij het
gebruik van subsidies volledig binnen de beschikbare
financiële middelen past, laat ons toe de optimale werking van het OCMW ook in de toekomst te garanderen.
Bovendien is er nu ook ruimte om nieuwe initiatieven
zoals een nieuw dienstencentrum uit te bouwen”, vertellen Overijse2002-N-VA OCMW-raadsleden Stefan
Vanderlinden en Joris Kelchtermans.
Wat verandert er zoal?
• Binnen de werking van het woonzorgcentrum worden
nu ook formeel de nodige extra verpleegkundigen en
verzorgenden en een extra hoofdverpleegkundige
voorzien, zodat we de 90 bewoners van ons rust- en
verzorgingstehuis optimaal kunnen opvangen.
• Logistiek en onderhoud worden in een nieuwe dienst
samengebracht. De eerste personeelsvoorbereidingen
worden genomen om in de nabije toekomst ook een
volwaardig dienstencentrum te kunnen oprichten.
• Ons OCMW krijgt nu ook een volwaardige personeelsen interne kwaliteitscontroledienst.
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Met deze beslissing maken we onze organisatie klaar
voor de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum
Mariëndal, dat zijn definitieve vorm krijgt.
Tot slot kunnen we ook nog een mooie meevaller melden. Het OCMW Overijse krijgt, dankzij een erfenis van
de Heer P. De Ridder, in de loop van 2012 zo’n 1,5 miljoen
euro extra financiële middelen ter beschikking. We beogen met deze extra middelen vooral duurzame investeringen eerder dan het opzetten van nieuwe initiatieven
die ook op lange termijn werkingsmiddelen zullen nodig
hebben. Doordachte investeringen in vastgoed worden
onderzocht. We houden u op de hoogte!
Joris Kelchtermans
OCMW-raadslid
Overijse2002 - N-VA
Stefan Vanderlinden
OCMW-raadslid
Overijse2002 - N-VA

Geen belastingverhoging
plein en omgeving. Reacties bij het grote publiek zijn tijdens deze werken ietwat gemengd. Men ziet alleen maar
bergen zand en sleuven, tijdelijk ongemak om te parkeren, een omlegging ... Het resultaat zal echter een echte
impuls voor Overijse-centrum worden: een aangename
plek om te vertoeven langs trage assen en pleintjes en
waterpartijen, met bijkomende horeca... en ook meer parkeerplaatsen (wat zeker niet onbelangrijk is).

Ook dit jaar blijven de gemeentebelastingen onveranderd: dus géén belastingsverhoging! En dit ondertussen al een 10-tal jaar op rij. N-VA-Overijse is blij dat
we dit jaar na jaar steeds opnieuw in dit krantje kunnen melden.
De N-VA steunt en moedigt dit fiscaal beleid aan, want
ze maakt deel uit van de politieke beweging Overijse
2002 (OV2002) en is via het meerderheidskartel OV2002N-VA-CD&V vertegenwoordigd in de gemeenteraad en
de OCMW-raad. Bovendien voorziet deze begroting 2012
geen schuldaangroei, wat niet onbelangrijk is gezien de
actuele discussie rond dit thema. En voor de opgestarte
werken is in normale omstandigheden genoeg budget
voorzien.
STATIONSPLEIN IMPULS VOOR OVERIJSE
Eén van de werven in de kijker is natuurlijk het Stations-

KAMP KWADRAAT
Een andere werf, uit de steigers, is Kamp2 (Kamp Kwadraat) in Terlanenveld. De vervallen infrastructuur werd
in erfpacht genomen uit handen van Toerisme Vlaanderen. Als Overijses bestuur werd er gedacht om dit project in eigen beheer te nemen met de garantie om iets te
ontwikkelen op schaal van onze gemeente met respect
voor de kwetsbare omgeving (open ruimten en waardevol landschappelijk karakter). De N-VA is ook blij dat de
hoofdmoot van de invulling van Kamp2 voor onze jongeren (zoals gemeentelijke speelpleinen)
is voorzien: in een gezonde en ruime
omgeving.
Mooie realisaties, binnen een gezond
financieel kader.
Jan De Broyer,
fractieleider OV2002 - N-VA - CD&V

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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