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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Filip Butaye
Nieuwland 15
3090 Overijse

Overijse
N-VA: ook in Overijse
De gemeentelijke regeertermijn 2006-2012 zit er bijna op. We staan aan de vooravond
van - opnieuw - belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Overijse heeft enkele
keuzes gemaakt. Enerzijds willen we uitdrukkelijk als N-VA in het campagnebeeld
aanwezig zijn en tegelijk de goede samenwerking met Overijse2002 (OV2002)
benadrukken, omdat “de kracht van de verandering” voor Vlaanderen begint met een
duidelijke aanwezigheid in de Dorpsstraat, de wijk en onze gemeente. De N-VA doet een
warme oproep aan alle Overijsenaren om zich te bezinnen over hun stemkeuze en samen
mee te werken aan dit project.

Joris
Kelchtermans
N-VA - 7de plaats

Joris Kelchtermans kiest
voor de provincie
N-VA-OCMW-raadslid uit Overijse, Joris
Kelchtermans, zal bij de volgende lokale
verkiezingen kandidaat zijn voor de
provincieraad, en dit vanop de 7de plaats van
de N-VA-lijst.
Als gewezen voorzitter van Jong N-VA
nationaal en als voormalig provinciaal
jeugdraad voorzitter kiest hij ervoor om enkel
kandidaat te zijn voor de provincieraad. Daar
wenst hij de thema’s van goed bestuur te
behartigen. “De provincie kan slanker en moet
zich beperken tot haar kerntaken: ruimtelijke
ordening, toerisme en economie”, stelt Joris.
Te vaak denkt de provincie nog om als derde
bestuur subsidies te geven. De provincie
terugbrengen tot haar kerntaken zal voor een
belastingdaling zorgen. Stem voor Joris zodat
hij dit met uw steun vanuit de Druivenstreek
van binnenuit kan verwezenlijken!

www.n-va.be/overijse

Anderzijds kiezen we voor een sterk kartel. Ondanks het “goed in de markt liggen van de
N-VA”, willen we met gelijkgezinden op plaatselijk vlak één lijst vormen: het kartel
OV2002 - N-VA - CD&V. Dat is een bewuste en verantwoorde keuze, die streeft naar een
positieve bundeling van Vlaamse krachten, maar die er ook voor ijvert om zo weinig
mogelijk Vlaamse stemmen te laten verloren gaan. Een kartel blijft noodzakelijk omdat
de Franstaligen zich nog steeds verenigen louter en alleen om een Franstalig bestuur in
Overijse te vestigen.
Het kartel, en hierin ook de zeskoppige N-VA-delegatie, is een sterke en dynamische
samenstelling van ervaren uittredende mandatarissen uit het college van burgemeester
en schepenen of uit de gemeente- en OCMW-raad, aangevuld met frisse nieuwkomers
uit alle Overijsese geledingen: evenwichtig verdeeld tussen man en vrouw, van jongere
tot senior.
De N-VA streeft samen met het kartel naar een Vlaams, landelijk en groen Overijse; waar
aangenaam wonen en leven mogelijk is en
waar werken en ondernemen gestimuleerd
worden. Een ernstige financiële aanpak,
JAN DE BROYER zonder belastingverhoging, moet ook de
komende 6 jaar de hoeksteen vormen van
OV2002 - N-VA - CD&V
het beleid.
3e plaats
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De speerpunten
van N-VA Overijse
Door en door Nederlandstalig
Overijse is goed op weg, maar kan steeds beter! We willen optimaal duiden dat Nederlands
de voertaal is ook in KMO’s, handelszaken en bedrijven; een blijvend toezicht is aangewezen.
Babbelcafé’s in elk gehucht zijn een instrument om op laagdrempelige wijze het Nederlands
te beoefenen. Men kan via inburgeringsvrijwilligers activiteiten plannen om oude en nieuwe
Vlamingen samen te brengen. Er zijn andere mogelijkheden om onze taal aan te leren. Ons
cultureel beleid en erfgoed dient als basis om in te burgeren. Cultuur staat inderdaad het
dichtst bij de plaatselijke gemeenschap. Het is een belangrijke eerstelijnsopdracht tot brede
informatie, educatie en communicatie. Ons erfgoed is een andere belangrijke waarde om te
tonen hoe de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd
blijft.

Door en door Ondernemend
OV2002-N-VA wil blijven investeren in onze handelskernen ondanks de economisch
moeilijke tijden. We stimuleren lokale ondernemingen door een gunstig lokaal KMO-beleid te
voeren. N-VA streeft naar een echt “Bruisend Overijse” waar toerisme, horeca, recreatie en
handel op elkaar afgestemd worden. De gemeente speelt voor ons in de toekomst ook een
rol in het creëren van een sterke samenwerking tussen handelaars. We zoeken de juiste mix
van grote en kleinere winkels van allerlei aard voor onze kernen, binnen een uitgewerkt
diversiteitsplan. Op die manier willen we voldoende “trekkers” hebben om onze
handelskernen opnieuw aantrekkelijke winkel- en uitgangsbuurten te maken!

Door en door Mobiel
De gemeente heeft de voorbije jaren mobiliteitskeuzes gemaakt. Een aantal van deze
maatregelen hebben hun nut bewezen maar kunnen na evaluatie eventueel bijgestuurd
worden, zoals het parkeerbeleid in het centrum. Ook voor de verplaatsingen in Overijse
moeten we blijven investeren in gescheiden trajecten voor de verschillende
vervoersmiddelen. Denken we aan het onderhoud en heropening van onze trage wegen in de
gemeente of aan het aanleggen van alternatieve fietsroutes voor het recreatieve of
woon/werk verkeer. Onze verplaatsingen moeten we goed afstemmen op het openbaar
vervoer. Uitgeruste bushalten met fietsstallingen en goede verbindingen met de stations van
Groenendaal en Terhulpen zijn hiertoe belangrijk.

Door en door Milieubewust
Voor OV2002-N-VA is het een prioriteit om sluikstorten actief te blijven bestrijden. Er moet
verder gewerkt worden aan de netheid van de straten door het plaatsen van meer en
voldoende grote vuilbakken. Een gemeente moet het goede voorbeeld geven in het bewust
omgaan met energie door in de eigen gebouwen te investeren in goede isolatie, ledlampen,
enz. Daarnaast kan er eventueel bezuinigd worden door - waar mogelijk - de
straatverlichting te dimmen. We willen de groene energie promoten en duidelijkheid
scheppen in het systeem van subsidies. Tot slot beschouwt OV2002 - N-VA het als
vanzelfsprekend om de open ruimtes, fauna en flora in onze gemeente te behouden en te
beschermen. Voor het tot stand brengen van een gescheiden rioleringsstelsel zullen we
blijven kiezen om dit te verwezenlijken met behulp van Vlaamse subsidies. Deze werken
zullen vaak samen gaan met de vernieuwing en aanleg van straten, fiets- en voetpaden.
Onze investeringen moeten de zwakke weggebruikers maximaal de kans geven om zich
veilig te verplaatsen.

www.n-va.be/overijse

Een sterke ploeg voor Overijse
OV2002 - N-VA - CD&V

OCMW op kruissnelheid!
Stefan Vanderlinden heeft zich als uittredend OCMWraadslid mee ingezet voor de bouw van het nieuwe rusthuis
en de interne reorganisatie van de OCMW-werking. De
verhuizing van de residenten naar het nieuwe rusthuis is
voorzien in het voorjaar van 2013. In dit nieuwe huis
voorzien we opnieuw mogelijkheden voor dagopvang en
bovendien breiden we de warme maaltijdbedeling uit, zodat
we ook op zondag een aanbod hebben. Voor de jongere
senioren en alle andere geïnteresseerde inwoners willen we
in Ter IJse een volwaardig dienstencentrum uitbouwen na
overleg met de parochie. In dergelijk dienstencentrum
worden diverse activiteiten georganiseerd en kan ook een
sociaal restaurant onderdak krijgen. Het zorgbeleid wordt
echter zodanig opgezet dat de aangeboden diensten zoveel
mogelijk zelfbedruipend zijn!

STEFAN
VANDERLINDEN
OV2002 - N-VA - CD&V
9e plaats

Vlaams beleid is meer dan een
noodzaak
Reinhilde Raspoet vindt dat de multiculturele samenleving
mislukt is. Ieder blijft in zijn eigen gemeenschap, terwijl een
gemeenschappelijke taal een vereiste is tot inburgering en
om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, ook op
sociaal vlak. In Overijse is deze taal het Nederlands. Goede
afspraken zijn nodig. Reinhilde wil deze regels afdwingen
door duidelijkheid. De opvang- en vreemdelingenwet geven
ons meer bevoegdheid om inschrijvingen van nieuwkomers
te registreren, verblijfsvergunningen uit te reiken, enzovoort.
We hebben een belangrijke sleutel in handen en staan voor
een correcte toepassing van de wet. Het is ook essentieel
het nodige respect af te dwingen en het Nederlands steeds
overal te gebruiken.

REINHILDE
RASPOET

1

BRANKAER Dirk

(OV2002)

15

DE KOCK Danny

(CD&V)

2

STOUFFS Kristel

(CD&V)

16

BUTAYE Filip

(N-VA)

3

DE BROYER Jan

(N-VA)

17

DEWIT Hugo

(OV2002)

4

VAN DEN WIJNGAERT Leo (OV2002)

18

WILLE Sandra

(OV2002)

5

VAN DEN BERGE Peter

(OV2002)

19

DE MECHELEER Sielke

(OV2002)

6

LENSECLAES Inge

(OV2002)

20

BENNEKENS Lieven

(OV2002)

7

VAN EYCK Stijn

(CD&V)

21

PAUWELS Alan

(CD&V)

8

GILLIS Leen

(OV2002)

22

LANDTSHEERE Miranda

(CD&V)

9

VANDERLINDEN Stefan

(N-VA)

23

OLBRECHT Siel

(N-VA)

10

ADRIANSENS Bea

(CD&V)

24

VANDERLINDEN Bea

(OV2002)

11

DEBROUWER Lea

(CD&V)

25

GOBERT Jacques

(OV2002)

12

STERCKX Etienne

(CD&V)

26

STUCKENS Elisa

(OV2002)

13

RASPOET Reinhilde

(N-VA)

27

DE MAN Pieter

(OV2002)

14

LENSECLAES Joke

(N-VA)

N.B.: Op dezelfde lijst zijn meerdere voorkeurstemmen mogelijk.

OV2002 - N-VA - CD&V
13e plaats

Kwaliteitsvol onderwijs in eigen
gemeente: een voortdurende uitdaging!

Investeren in kwaliteitsvolle
sportinfrastructuur

Gezondheid en welzijn moet niet altijd
veel kosten!

Voor Joke Lenseclaes spreekt het voor zich dat in Overijse
kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs gewaarborgd blijft
voor elk kind. Daarnaast wil ze graag de samenwerking
tussen beroeps- en technisch onderwijs en het bedrijfsleven
in de streek optimaliseren. Dit kan concreet door een
uitgebreid aanbod aan stageplaatsen en bedrijfsbezoeken te
creëren. Verder moet er voortdurend geïnvesteerd worden in
voldoende hedendaags ICT-materiaal. Voor-, na- en
buitenschoolse kinderopvang zou Joke nog beter willen
afstemmen op de noden van de ouders. Deze opvang ziet ze
liefst creatief ingevuld met huiswerk- en bewegingsprojecten.
Bovendien blijft een verkeersveilige en kindvriendelijke
schoolomgeving van cruciaal belang.

Filip Butaye vindt sporten zeer belangrijk voor jong en oud. Je
wordt er gezonder, fitter door en het levert een betere
levenskwaliteit op. Om sporten aantrekkelijk te maken dient
de gemeente een zo breed mogelijk gamma van sporten aan
te bieden. Sportclubs mogen daarom rekenen op de nodige
ondersteuning van de gemeente, onder andere door
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aan de clubs ter
beschikking te stellen. De huidige atletiekpiste is volledig
versleten en onbruikbaar in de herfst en winter. Jeugdige
atleten kan je niet de straat opsturen en daarom wil Filip dat
Overijse, samen met steun van de buurgemeenten, werk
maakt van een nieuwe piste, zodat de jeugd en inwoners van
de Druivenstreek weer kunnen
sporten naar believen.

Voor Siel Olbrecht, 6de jaars student geneeskunde en
toekomstig arts, zijn gezondheid, welzijn en sport drie
onderwerpen die haar natuurlijk aanspreken en waar ze zich
maximaal voor wil inzetten. Ze wil streven naar een goed
gezondheids- en preventiebeleid rond thema’s zoals
borstkanker, overgewicht, verslaving en depressie. Bovendien
wil ze zich ook inzetten voor een goede samenwerking met
sportverenigingen om een bredere toegankelijkheid te
realiseren voor mensen die kampen met overgewicht of
andere (lichamelijke) beperkingen. Voldoende sport op school
en een goede gezinsondersteuning voor jonge ouders zijn
voor haar eveneens belangrijke aandachtspunten. Een gezond
en fit Overijse, voor jong en oud, valide of
mindervalide, daar wil ze voor gaan.

FILIP BUTAYE

SIEL OLBRECHT

OV2002 - N-VA - CD&V
16e plaats

OV2002 - N-VA - CD&V
23e plaats

JOKE LENSECLAES
OV2002 - N-VA - CD&V
14e plaats
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District VILVOORDE

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.

1

GHYSELS Lena - Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk)

2

RENNEN Erik - Zaventem

3

MOEYERSONS Koen - Londerzeel

4

VAN DE WIELE Marleen - Kampenhout

5

PEETERS Wim - Wezembeek-Oppem

6

WOUTERS Elke - Meise

7

KELCHTERMANS Joris - Overijse

8

DUPONT Steven - Grimbergen

In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

9

DE GRAVE Greta - Zemst (Hofstade)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

10

VAN BIESEN Wivi - Zaventem (Sterrebeek)

11

RABAEY Marc - Hoeilaart

12

VAN GREMBERGEN Ingrid - Grimbergen

13

VAN AUTGAERDEN Dirk - Zemst

14

DEVELTER-VANNESTE Mimi - Steenokkerzeel

15

VAN DE VELDE Jos - Wemmel

16

DE WITTE Lieve - Machelen

17

VINCKE Kevin - Vilvoorde

18

SMINATE Nadia - Londerzeel

19

DEMESMAEKER Mark - Halle

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.
3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Lena Ghysels
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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