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VOORWOORD
Beste lezer,
Het tweede nummer van ons magazine is een feit. Ook nu heeft het
redactieteam zijn uiterste best gedaan om voor u een interessant en leesbaar
blad te maken. Uit tal van reacties (waarvoor dank!) bleek dat het nieuwe
concept in de smaak viel en dus gaan we verder op de ingeslagen weg. We
hebben ook rekening gehouden met uw opmerkingen en suggesties en hier en
daar wat aan de vorm en de inhoud gesleuteld. Blijf ons echter mailen want uw
mening is voor ons van groot belang (info@overijse2002.be).
Wat kunt u deze keer verwachten? In dit nummer kijken we samen met
schepen van Feestelijkheden Peter Van den Berge terug op de voorbije
Druivenfeesten en blikken we alvast vooruit naar de editie 2014. Omdat de
meerjarenplanning en de zogenaamde BBC (beleids- en beheerscyclus) de
fundamenten zijn voor de volgende zes jaar, lijkt een woordje uitleg op zijn
plaats. Burgemeester Dirk Brankaer licht de grote lijnen toe.

Marc De Kegel

In de rubriek Een dag uit het leven van… staat deze keer eerste schepen Jan
De Broyer centraal. We volgen hem in zijn dagelijkse bezigheden en hij geeft
ook meer duiding over een aantal onlangs goedgekeurde en toekomstige
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
Dat de gemeente veel inspanningen doet om de lokale economie en jonge
ondernemers te ondersteunen, blijkt dan weer uit het gesprek met schepen
voor Lokale Economie Leo Van den Wijngaert. Onze rubriek De allereerste keer
is gewijd aan Elisa Stuckens, voormalig druivenkoningin en nu voor het eerst
verkozen in de gemeenteraad.
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We wensen u alvast veel leesplezier met dit tweede nummer!

?

Politici gebruiken vaak
moeilijke woorden die voor een leek
niet altijd duidelijk zijn. Wat u voor dit
magazine zeker moet weten:
Een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)
is een plan waarmee de overheid voor
een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.
De BBC (beleids- en beheerscyclus)
werd door de Vlaamse regering opgelegd en bepaalt dus de wijze waarop
lokale besturen hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen
en evalueren.

COLOFON

Marc De Kegel, Voorzitter Overijse2002

OCMW’EETJES
Wist je dat…
... twee jonge vrijwilligers van het woonzorgcentrum (WZC) Mariëndal
wekelijks met de residenten op ‘de Wii’ komen spelen? De bewoners van
het woonzorgcentrum gaan geregeld naar de bowlingbaan, de virtuele
dan wel. Dit dankzij twee jonge vrijwilligers Laurens en Lucas, allebei
13. Het idee om de Wii in WZC Mariëndal te introduceren, komt van
het team paramedici. De uitdaging is om de bewoners gemotiveerd te
houden om te blijven bewegen. De Wii is een originele manier om de
bewoners in beweging te krijgen, maar de voordelen gaan verder dan
dat. Het woonzorgcentrum wordt op die manier meer opengesteld voor
de omgeving en de maatschappij. Laurens en Lucas zijn de eersten en
we hopen dat er snel anderen zullen volgen!
Meer info: www.ocmwoverijse.be
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FOCUS OP...

DRUIVENFEESTEN 2013 EN 2014
Een blik op het verleden en de toekomst in een gesprek met schepen
Peter Van den Berge.
Je eerste Druivenfeesten als schepen van Feestelijkheden zitten erop. Hoe
heb je deze 10-daagse beleefd?
Ik dacht dat ik de Druivenfeesten al goed kende omdat ik in het verleden al
op verschillende manieren aan de feesten had meegewerkt. En toch ben ik
als schepen van Feestelijkheden wat zaken tegengekomen die voor mij nieuw
waren. Zo was ik voor de eerste keer voorzitter van de jury voor de verkiezing
van de Druivenkoningin, en kon ik vaststellen dat er veel vrijwilligers al een
hele tijd voor de Druivenfeesten met voorbereidingen bezig zijn.
Hoe blik je terug op de druivenfeesten van 2013?
Ik kijk tevreden terug naar de voorbije feestweek. Het waren zeker geen
slechte Druivenfeesten en de meeste activiteiten, zowel in als buiten de
markthal, trokken behoorlijk wat volk.
Toch mogen we niet blind zijn voor een aantal punten die duidelijk voor verbetering vatbaar zijn en dat is ook gebleken tijdens de verschillende aperitief
momenten. Verschillende mensen kwamen daar nog tips, ideeën en suggesties geven voor de Druivenfeesten van volgend jaar.
Je bent trouwens al een tijdje bezig met de Druivenfeesten 2014. Hoe ver
staan de zaken?
Na de participatiesessies in mei en juni en de aperitiefmomenten in augustus
hebben we geprobeerd om de grote lijnen die hieruit gekomen zijn, samen
te vatten. We hebben de verschillende leuke, zotte en minder zotte ideeën
opgelijst en gaan met al deze elementen proberen de nieuwe Druivenfeesten in
elkaar te boksen. We gaan dat echter niet alleen doen. Er zijn dit najaar werkgroepen opgericht rond een aantal thema’s die naar voren gekomen zijn uit de
verschillende sessies. De markten, de stoet, de inkleding van de gemeente, de
Druivenkoningin, openlucht- en slotspektakels, het betrekken van gehuchten
en verenigingen zijn de zes lopende werkgroepen waarbij nog steeds mensen kunnen aansluiten. Ik hoop dat we op die manier meer mensen bij de
Druivenfeesten kunnen betrekken en de feesten een nieuw elan kunnen geven.
In de loop van de volgende weken zullen we trouwens ook stilaan met de
nieuwe aanpak naar buiten komen. Verandering stuit altijd op wat argwaan,
maar ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn om vernieuwing te
brengen.
Peter Van den Berge
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Een aantal Instagram-beelden geven een overzicht
van De Druivenfeesten 2013. De participatie
momenten brachten zotte en minder zotte
ideeën voor de feesten van 2014. Wordt snel
vervolgd!

EEN DAG UIT
HET LEVEN VAN...
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EERSTE SCHEPEN

JAN DE BROYER

06.45

 ilde is vandaag al vroeg vertrokken naar haar werk. Kinderen
H
coachen zodat ze op tijd klaar zijn voor school.

07.45

 ard en Lotte springen op hun fiets en rijden samen met een
W
buurmeisje naar SMO. Nog even de vaatwasser leegmaken, het
radionieuws op de achtergrond meepikken en snel nakijken of
alle lichten uit zijn.

08.15

A ankomst Vuurmolen: vandaag vrijdag, dan hebben de diensthoofden om 9 uur stafvergadering in functie van het college van
volgende maandag. Nog wat overleg en bespreking van de dossiers ruimtelijke ordening voor de start van de stafvergadering.

09.00

 anvang stafvergadering, dat is zonder schepenen... dus tijd
A
voor koffie: sterk en zwart of met een wolkje melk. Automaat net
naast mijn kantoor. Handig! Lezen en verwerken van e-mails.

09.50

 ag zeggen bij onze burgemeester (burgervader, noem ik hem
D
dikwijls oprecht), overkant van de gang. Nog even dat dossier van
gisteren aanhalen, en ook nog even kort een mopje.

09.58

 nel Verkeerscentrum Vlaanderen raadplegen: zoals verwacht
S
files op de E411. Maar ook de buitenring potdicht, enkele ongevallen. Dat wordt binnendoor... Is dat dan sluikverkeer? En opletten voor de witte Polo, maar dat is niet nodig. Ik hou me aan de
opgelegde snelheid.

10.45

 ankomst Diegem, GC ‘t Kwadrant voor bijeenkomst van de
A
Vlaams-Brabantse gemeenten ter ondertekening van het
Klimaatengagement. Toch op tijd. Koffietje drinken en mensen
begroeten: Hoeilaart, Tervuren, Huldenberg... de Druivenstreek
is al goed aanwezig. Druppelsgewijs komen de vertegenwoordigers van de andere gemeenten binnen. Ook een kort praatje
met onze milieugedeputeeerde, eveneens inwoner van onze

Druivenstreek. Aanvang van de
de gedeputeerde van milieu en d
bij het Klimaatengagement.

11.30

 lechtig moment: iedere gemee
P
glimlach en een foto. Gemeensc
gemeentehuis van Diegem.

12.00

 roodjeslunch: vegetarisch of vl
B
nogal wat bijgepraat tussen al d
gestelde vraag, hoe zit het met j

13.00

 u zitten we al met minder volk
N
verdieneffecten. Interessant, ma
mee naar onze gemeente Overij

16.00

 erug bij de Vuurmolen. De doss
T
dag liggen klaar in de schepenza
mee, maar als nieuwe schepen
routineerden die dikwijls de ach
tijd natuurlijk niet alle dossiers
of maandagvoormiddag.

18.00

A an tafel.

18.50

 ertrek aan de Vuurmolen (met
V
gemeente vertegenwoordigen ti
feesten. Een luchtige afsluiter v
zware week met maandagavond
menkomst met de adviesraden
avond een raad van beheer met
Juist op tijd voor de officiële ope

vergadering. Hoog gezelschap uit de EU,
de provinciegouverneur geven toelichting

ente gaat over tot de ondertekening, een
chappelijke foto op de trappen van het

lees? Geef mij maar een martino. Er wordt
die burgemeesters en schepenen. Meest
jullie meerjarenplanning (BBC)?

k. Sessie duurzaam investeren en terug
aar zware kost en wat nemen we hiervan
jse?

IDKAART JAN

• Geboren op 28 mei 1961, als zoon van een Serrist
• Schoolgelopen in Overijse
• VUB: licentiaat communicatiewetenschappen
• 25 jaar gewerkt in grafische sector, meer bepaald prepress
• 1986: getrouwd met Hilde en trotse papa van de tweeling Lotte en Ward,
tieners op de middelbare school

Een politieke diesel
Neemt in 1982 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen
(leren jas en oorbel, een beetje rebel?), eveneens in 1988. Medeoprichter van
Overijse2002 (OV2002) in de aanloop naar de verkiezingen van 1994. In 2000
grote doorbraak voor OV2002. Wordt voor zes jaar OCMW-raadslid. Kijkt als
gewezen VU-lid aandachtig naar wat er met het toenmalig nieuwe fenomeen
N-VA gebeurt en wordt er lid van, gecombineerd met een blijvend en overtuigd
lidmaatschap van OV2002. Wordt na de verkiezingen van 2006 gemeenteraadslid en na de recente verkiezingen van 2012 schepen (met leuk verkiezingshemdje, maar nog geen stropdas). Vandaag is Jan schepen van ruimtelijke
ordening en woon- en grondbeleid, milieu en duurzaamheid en trage wegen,
Vlaams beleid, land- en tuinbouw, begraafplaatsen: een voltijdse activiteit.

RUP’S

We hechten veel belang aan een goede toekomstgerichte ruimtelijke structuur voor onze gemeente. Het
verder uitvoeren van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) door
het opmaken van masterplannen en RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen)
is dan ook een belangrijke prioriteit. In dat kader keurde de gemeenteraad in
september de definitieve RUP’s ‘’t Kasteel’ en ‘Solheide-Nekkedelle’ goed.
RUP ‘t Kasteel
Het RUP ‘’t Kasteel’ geeft de GO! school (gemeenschapsonderwijs) de kans
een nieuwbouw te realiseren ter vervanging van de verschillende ‘tijdelijke’
paviljoenen, die verspreid in het kasteelpark liggen. Het RUP geeft de school
de mogelijkheid om woongelegenheid te creëren boven op het nieuwe schoolgebouw. Indien de school deze keuze maakt, moet ook hier evenwel een deel
betaalbaar/bescheiden wonen gerealiseerd worden. Belangrijk is ook dat een
grondige restauratie van het kasteel wordt opgelegd. Tot slot krijgt een deel
van het domein een publieke parkfunctie met verkeersveilige doorgang voor
de zachte weggebruiker.

siers voor het college van volgende maanaal, 5de verdieping. Aantal dossiers valt
heb je toch wat meer tijd nodig dan de gehtergrond al kennen. Ik krijg op deze korte
doorgenomen. De rest is voor het weekend

RUP Solheide-Nekkedelle
Het RUP Solheide-Nekkedelle beschermt enerzijds een stuk waardevol landbouwgebied op het plateau van Eizer-Duisburg (gebied Nekkedelle), waar toekomstige bouwprojecten geweerd worden. De hiermee samengaande verplichte ‘gebiedsruil’ laat anderzijds een kernversterkend project toe op de gronden
van het voormalige provinciaal tuinbouwcentrum Solheide in Overijse centrum.
Hier komt ruimte voor een woonproject voor sociaal en betaalbaar wonen. Op
deze site kunnen maximaal 28 wooneenheden gerealiseerd worden, vooral in
halfopen bebouwing.

1 wagen): samen met Dirk en Peter onze
ijdens de opening van de Huldenbergse
van de week, dat is welgekomen na een
d college, dinsdagavond in Den Blank sarond de meerjarenplanning en woensdagonze afvalintercommunale Interrand.
ening.

Masterplan Jezus-Eik
De gemeenteraad van 25 september keurde de opdracht goed om een ontwerpbureau aan te stellen dat een masterplan zal uitwerken voor de dorpskern van Jezus-Eik. Dit masterplan moet onder andere rekening houden met
de mogelijke verplaatsing van op- en afritten naar de Brabantlaan en oog
hebben voor een gezelliger en leefbaar dorpsplein rond de kerk. Het plan
moet een antwoord bieden op de vraag hoe we het centrum van Jezus-Eik weer
een dorpsgezicht kunnen geven, en niet langer het verlengde van een oprit van
de autosnelweg, rekening houdend met de bereikbaarheid van de horeca en de
nood om openbaar vervoer op een vlotte manier richting Leonardkruispunt te
laten doorstromen.

5

IN DE
GEHUCHTEN

Ook GC de Bosuil krijgt een heringerichte
cafetaria met nieuwe uitbaters Michael en
Jacques. Proficiat en veel succes aan deze jonge
ondernemers!

Dat het in deze crisistijden niet
makkelijk is om op lokaal niveau
een handelszaak op te starten of
uit te bouwen, zal iedereen wel
begrijpen.
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We hadden hierover een gesprek
met Leo Van den Wijngaert, schepen
voor Lokale Economie.

DE ALLEREERSTE KEER
In januari 2013 legde zij voor het
eerst de eed af als gemeenteraadslid
voor Overijse2002. We hadden met
haar een gesprek.
Wat waren je redenen om je aan te
sluiten bij een politieke beweging?
Doordat ik in 2010 verkozen werd tot
Druivenkoningin, groeide mijn belangstelling voor de politiek. Bovendien
bepaalt de verkiezingswetgeving een
bepaald quotum voor vrouwen die
op een lijst moeten staan. Daardoor
werd ik ook gevraagd me kandidaat te
stellen.
Waarom heb je voor Overijse2002
gekozen?
Mijn voorkeur ging uit naar een
eerder neutrale partij. Het is voor de

LOKALE ECONOMIE: EEN KERN
VERSTERKEND HANDELSBELEID
is de uitdaging voor de volgende zes jaar
Wat heeft de gemeente op lokaal
niveau al gedaan en wat kan ze nog
doen?
Als gemeente moeten we - net als
in de voorbije legislatuur - blijven
inzetten op een kernversterkend
handelsbeleid. Dankzij een prima
samenwerking met de handelsverenigingen en de Raad voor Lokale
Economie kunnen wij al enkele fraaie
resultaten voorleggen. Tijdens de
vorige legislatuur heeft Overijse2002
erop aangedrongen om een handelspandenfonds op te richten met
als doel onze startende handelszaken zowel op logistiek als op financieel vlak te ondersteunen.
Kan je een paar concrete voorbeelden van acties geven?
Naast de gekende acties die wij als
gemeente, samen met de handelaars
voortzetten (stickeractie, boodschappentasactie, nocturnes, opleidingen,
ontbijtforum voor de handelaars, acties rond Bruisend Overijse enz.), zullen wij ook nieuwe initiatieven nemen.
Wij zullen ons hierbij laten begeleiden

door een ervaren extern consultancybureau. Shoppen in onze kernen
moet voor onze inwoners/bezoekers
een evidentie worden. Zij worden onze
VIPS: met de V van veilig winkelen, de
I van ietsje meer, de P van persoonlijk
contact en de S van betere service.
Wat zijn de toekomstplannen?
Onder impuls van het gemeentebestuur en in samenwerking met de
handelaars zullen wij tijdens de komende maanden een dossier samenstellen. Hieruit moet blijken waarom
Overijse zo aantrekkelijk is om er zich
te vestigen. Overijse heeft de voorbije
jaren heel wat infrastructurele werken
uitgevoerd om de kernen aantrekkelijk
te maken. Daarnaast hebben wij heel
wat andere troeven, zoals onze tafel
druif, het Zoniënwoud, het glooiende
landschap, de toeristische wandel- en
fietsroutes, de regionale functie van
onze cultuurcentra, secundair onderwijs en ons rijk verenigingsleven. Deze
troeven openen heel wat perspectieven voor nieuwe ondernemers in onze
centra.

GEMEENTERAADSLID

ELISA STUCKENS
gemeente en de bevolking dat ik me
in de eerste plaats wens te engageren
en dat kan ik doen via Overijse2002
zonder een bepaald label opgeplakt
te krijgen.
Wat zijn je eerste verwezenlijkingen
als gemeenteraadslid?
Voor mij is alles nieuw. Het vraagt
dan ook tijd om me in te werken in
bepaalde materies. Wat ik graag in
Overijse zou willen, is een jeugdhuis.
Meer winkels in de Stationsstraat is
ook een must en een hervorming van
de Druivenfeesten. Met dit laatste
ben ik persoonlijk bezig. Wie weet
zijn de hervormde feesten een eerste
verwezenlijking om op mijn lijstje
te zetten? Dat zou dan uiteraard het
resultaat zijn van een samenwerking

met vele anderen, o.a. de schepen van
Feestelijkheden, Peter Van den Berge
die dat project leidt.

HET ABC VAN DE BBC
BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

(in volgorde van prioriteit) Stappen,
Trappen, Openbaar & collectief vervoer en (dan pas de) Personenwagen.

Op 25 juni 2010 heeft de Vlaamse
regering haar definitieve
goedkeuring gehecht aan de
beleids- en beheerscyclus (BBC)
van de gemeenten, de OCMW’s en
de provincies. Vanaf 1 januari 2014
is dit besluit van toepassing voor
alle lokale besturen en dus ook voor
Overijse.

Het BBC-verhaal is in eerste instantie een veranderingsproject dat een
impact zal hebben op de hele organisatie. Een van de eerste doelstellingen van dit verhaal is het verhogen
van de performantie van het bestuur.
Concreet betekent dit dat het bestuur
probeert via zijn beleid de goede
dingen te doen (effectiviteit) en in de
uitvoering van dat beleid, de dingen
ook goed poogt te doen (efficiëntie).
Aan het eind van dit verhaal moet het
voor de burger, de administratie en
de politiek duidelijk zijn wat de ambitie van Overijse voor de toekomst is,
wat we hiervoor gaan doen en wat de
financiële gevolgen hiervan zijn.
Met het oog op de opmaak van het
meerjarenplan 2014-2019 werd een
uitgebreid inspraakproces opgezet in
samenwerking met externe partners.
Voorafgaand werd ook nog een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt die ons inzicht gaf in de huidige
toestand.

Schrijf je snel in
op onze nieuwsbrief
of word lid van
Overijse2002.
Mail naar
info@overijse2002.be
of surf naar
www.overijse2002.be
en vul het online formulier in.

HET ABC
VAN ...

Vrije tijd voor iedereen
Overijse is thuiskomen en ontspannen bij je jeugdvereniging, sportclub,
cultuurvereniging, seniorenclub,…,
in het wijkontmoetingscentrum, de
bibliotheek, het cultuurcentrum Den
Blank, het jeugd- en vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat, de kunstacademies APKO en BKO, de sporthal,
het zwembad (Begijntjesbad), het
toeristisch trefcentrum Dru!f.
Communicatie
Overijse is een gemeente waar de
burger de mogelijkheden heeft om
zich te informeren over het reilen en
zeilen in het dagelijkse leven: zowel
via digitale weg, via gedrukte media
of via een infoloket.

Dirk Brankaer

Uit deze oefeningen konden tendensen worden afgeleid die hun
ingang vonden in het meerjarenplan. Het gemeentebestuur groepeerde deze inzichten in volgende
beleidsdoelstellingen:
Duurzaamheid
Overijse, waar mensen leven in een
groene omgeving en waar duurzaam
wordt omgesprongen met milieu en
natuur: de vrijwaring van natuur en
openbare groene ruimte, een verantwoord ruimtebeheer en waterhuishouding staan op het voorplan. De
gemeente Overijse heeft zelf een voorbeeldfunctie voor duurzaam beheer.
Wonen-werken-mobiliteit
Overijse, waar jong en oud in harmonie en in een veilige omgeving
kunnen samenwonen, waar werkgelegenheid gecreëerd wordt in de regio
en waar plaats is voor duurzame
mobiliteit volgens het STOP-principe:

Onderwijs, integratie en zorg
Overijse is een solidaire gemeenschap
met een ruim onderwijsaanbod, met
zorg voor jonge gezinnen en woonzorg
voor ouderen. Bovendien is Overijse
een gastvrije gemeente waar de
nieuwkomer de instrumenten krijgt
aangereikt om zich vlot thuis voelen.
Deze visie dient uitvoering te krijgen
via allerhande acties die investeringen vereisen of die in het reguliere
beleid kunnen worden ingepast.
Tijdens de gemeenteraadszitting
van december 2013 wordt hierover
beraadslaagd.

Het bestuur heeft vooraf
enkele duidelijke uitgangspunten
bepaald:
1. Er komt geen verhoging van de
aanvullende personenbelasting
noch van de onroerende voorheffing en
2. Het personeelsbestand zal op
het huidige peil behouden
blijven om een goede dienst
verlening te waarborgen.
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DE BURGEMEESTER EN DE HELE PLOEG
VAN OVERIJSE2002 NODIGEN U UIT OP HUN

Winterrestaurant
ZONDAG 1 DECEMBER
VAN 11.30 TOT 15 UUR
ONTMOETINGSCENTRUM DE RANK
Hoeilaartsesteenweg 56
Maleizen - Overijse

WIN EEN GRATIS MAALTIJD
Stuur ons voor 24 november de totale lengte
van alle leden van het Dagelijks Bestuur
door en maak kans op een gratis maaltijd.

+ + + + +

?

Stuur ons uw antwoorden via mail
(info@overijse2002.be) of onze Facebookpagina (facebook.com/overijse2002) en win
een maaltijd tijdens ons winterrestaurant.

Nieuwjaarsdrink 2014

ZONDAG 12 JANUARI • CC DEN BLANK
Hef met ons ook het glas op het prille en ongetwijfeld spannende nieuwe jaar.
Afspraak vanaf 11 uur in de foyer van Den Blank.

