
WOORD VAN  
DE VOORZITTER
De verkiezingslente is gestart. Tuinen wor-
den ontsierd door de eerste verkiezingsbor-
den die door  het groene gras schieten. Het 
“grote-woorden-arsenaal” wordt bovenge-
haald en een aantal politici verkleinen hun 
gezichtshoek en gaan over naar wat soms 
wel “verkiezingsmodus” genoemd. “Rare 
jongens die …”

Als voorzitter dring ik er bij onze mandata-
rissen op aan verder beleid te voeren en res-
pectvol met onze partners om te gaan, ook 
al vergeten die soms dat zij deel uitmaken 
van de meerderheid. Meer dan ooit moeten 
de leden van Overijse2002 hun gezichts-
hoek verruimen in deze snel veranderende 
wereld. 

Binnen de partij wordt er stevig van gedach-
ten gewisseld bij het uitwerken van het par-
tijprogramma omtrent mobiliteit, veiligheid, 
zorg en  milieu. Jong en oud, verschillende 
strekkingen, een boeiende microkosmos. 
Allen echter met de bedoeling om het le-
ven in onze gemeente nog aangenamer te 
maken, voor al haar inwoners, voor u beste 
burger. Overijse 2002 mag fier zijn over een 
groot aantal  realisaties, doch moet ook be-
scheiden zijn, want het kan nog beter, zowel 
op korte als op lange termijn.

Wij zijn ons ervan bewust dat er nog aan 
de weg getimmerd moet worden, doch dit 
schrikt ons niet af. Indien u ons later in het 
jaar de kans geeft, willen wij samen met 
u op de ingeslagen weg voortgaan. De ko-
mende vijf maanden is er nog werk aan de 
winkel en dat is nu prioritair.

Eric Leskens, Voorzitter Overijse2002

BESTE OVERIJSENAREN,
In januari, tijdens mijn toespraak op onze nieuwjaarsreceptie, heb ik 
afgesloten met het thema “participatie en inspraak”. Participatie is voor 
ons een heel belangrijk thema omdat het de basis is voor een beleid 
onder de mensen. Samen met de ploeg van Overijse2002 – N-VA wil ik 
me sterk maken dat dit voor ons geen loze belofte is. 

We hebben de voorbije jaren bij de uitwerking van een aantal projecten  
al ingezet op participatie. Hierbij een aantal verwezenlijkingen dankzij 
een traject van inspraak en participatie:
• Onze vernieuwde druivenfeesten zijn het resultaat van een 

participatietraject
• Het masterplan Jezus-Eik, met de verschillende werkgroepen, waar 

we samen met de mensen een aangename dorpskern willen voor ons 
gehucht.

• Het atletiekpark, dat tot stand kwam via een denktank van individuele 
sporters, professionele lopers, vertegenwoordigers van de 
atletiekverenigingen, …

• Het RUP-Maleizen centrum, dat deels moet herschreven worden. 
Ook hier werd en wordt er een participatietraject uitgewerkt.

• Lama: Waar deskundigen samen met de mensen zullen nadenken en 
voorstellen formuleren voor het inrichten van trage verbindingen in 
de schoolomgeving van Jezus-Eik.

• De proefopstellingen tegen sluipverkeer 

In de toekomst willen we hier nog meer gebruik van maken en 
zelfs nog een stap verder gaan. Daarom wil Overijse2002 – N-VA de 
adviesraden afstemmen op de hedendaagse noden en opwaarderen tot 
participatieraden. 

Wij vinden dat het beleid samen mat deze participatieraden aan co-
creatie moet doen. We gaan daarom budgetten vrijmaken waarop deze 
raden een beroep kunnen doenbijna 5 jaar om ons sociaal, cultureel en 
sportief Overijse een extra dimensie te geven.

Samen gaan we er werk van maken! 
#BestuurOnderDeMensen

Uw burgemeester, Inge Lenseclaes
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UITGEVOERDE EN LOPENDE PROJECTEN

Op 7 mei starten de werken aan het atletiekpark 
op Den Heurk.  #ThuisInOverijse

De werken op de Zuidflank, de zone tussen 
Den Blank en de sporthal, vorderen goed. Na 
de zomer zouden deze werken klaar moeten 
zijn, zodat iedereen van deze groene sport- en 
recreatiezone kan genieten. #ThuisInOverijse 
#SchoonInOverijse

Binnenkort zal je ook aangenaam kunnen 
fietsen op het nieuwe fietspad langs de 
Nijvelsebaan naar Terlanen (via Kamp 
Kwadraat). #MobielInOverijse

Ook in de Rameistraat en de Poelweg is er 
aan de fietser gedacht. Fietssuggestiestroken 
duiden daar duidelijk de plaats van de fietser 
aan. #MobielInOverijse

5  Burgers die participeren in lokale energie-
initiatieven? Om dit uit te zoeken laat de gemeente 
zich begeleiden binnen het project LICHT (Lokaal 
Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare 
Transitie). #SchoonInOverijse #Innovatief

6  Winkel jij ook in eigen dorp? Dan kan je bin-
nenkort ook cadeaubonnen kopen om te gebruiken 
bij de lokale handelaars. #ThuisInOverijse

7  In de loop van de volgende maanden komen er 
8 extra brandweermannen bij voor de kazerne van 
Overijse #VeiligInOverijse

8  Inspraak en participatie om het fietsbeleid nog 
beter aan te pakken! Daarom doen we mee met 
het Lama-project om de mogelijkheden voor de 
Witherendreef te onderzoeken. #MobielInOverijse 
#Innovatief

Vanaf eind mei voorzien we op de centrale 
begraafplaats een mooi plekje voor alle 
sterrenkindjes in de nieuwe Sterretjestuin. 
#ZorgInOverijse #ThuisInOverijse

13 Het ‘Huis van het Kind Druivenstreek’ 
bundelt en organiseert tal van initiatieven rond 
opvoedingsondersteuning. #ZorgInOverijse

Dit jaar zal het project ‘Cultuur-in-je-buurt’ 
opnieuw plaatsvinden in Tombeek met tal 
van activiteiten in de komende maanden. 
#ThuisInOverijse

Op de Zuidflank krijgt ook het skatepark stilaan 
vorm en dat in nauwe samenwerking en in 
overleg met de skaters zelf. #ThuisInOverijse

De ANPR-camera’s blijven hun diensten be-
wijzen in de strijd tegen diefstal en inbraak. 
#VeiligInOverijse
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VRIJETIJDSAANBOD EN OPVANG
Het uitbreiden en optimaliseren van het vrijetijdsaanbod en de voor- en naschoolse opvang 
waren voor Overijse2002 – N-VA  bij het begin van deze legislatuur een duidelijke doelstelling. 
Het Initiatief Buitenschoolse kinderOpvang (IBO), de speelpleinwerking, de sportkampen, Spocje, 
de themakampen enz., zijn initiatieven die voor ouders opvangmogelijkheden creëren en voor de 
kinderen en jongeren een mooi vrijetijdsaanbod betekenen. We hebben ons daarom de voorbije jaren 
hard ingezet om dit aanbod zo optimaal en divers mogelijk te maken.
Kamp Kwadraat is de draaischijf van het IBO en van de gemeentelijke speelpleinwerking. In het IBO 
kunnen kinderen terecht op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperioden. 
Tijdens de paasvakantie en in de eerste 6 weken van de zomervakantie worden ook de deuren van het speelplein opengegooid. 
Dan is het IBO exclusief bedoeld voor de allerkleinste kleuters. Door deze manier van werken slagen we erin om tijdens deze 
8 weken een aanbod te bieden waar vooraf niet moet worden gereserveerd voor speelplein en IBO. Het aantal aangeboden 
plaatsen is dan ook onbeperkt. Tijdens de andere weken en op woensdagnamiddag hebben we de afgelopen jaren het aantal 
plaatsen in het IBO kunnen optrekken naar ongeveer 90 kinderen per dag. Verder zijn er op Kamp Kwadraat tijdens bijna alle 
schoolvakanties ook nog themakampen.
Tijdens elke schoolvakantie kunnen kinderen tussen 6 en 14 jaar ook terecht op de sportkampen. Een aantal daarvan wordt 
door de sportdienst zelf georganiseerd en andere gebeuren dan weer in nauwe samenwerking met de verschillende sportclubs 
uit de gemeente. Zo slagen we erin om elke schoolvakantie minstens één sportkamp per week te organiseren.
Door deze manier van werken kunnen we in bepaalde vakantieweken meer de 300 kinderen per dag opvangen op een van de 
bovenstaande initiatieven. #BestuurOnderDeMensen #ThuisInOverijse

RUP MALEIZEN, EEN KANS VOOR PARTICIPATIE
Op de gemeenteraad van 22 oktober 2013 werd door alle gemeenteraadsleden  met eenparigheid van stemmen (unaniem 
meerderheid èn oppositie te samen) het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum Maleizen voorlopig vastgesteld. Na 
die voorlopige vaststelling volgde een definitieve goedkeuring. De Raad van State oordeelde echter dat een deel van dit RUP 
moet herdaan worden. Wij beslisten om niet de korte, gemakkelijke weg te kiezen maar om het RUP te herbeginnen vanaf het 
ontwerp RUP van 22 oktober 2013. Inderdaad, er wordt bijna 5 jaar in de tijd teruggegaan. Maar het is ook een bewuste keuze  
om het openbaar onderzoek opnieuw  te doen. Dit met de bedoeling om de inwoners van Maleizen via een participatieproject 
nauwer bij de plannen te betrekken.  
#BestuurOnderDeMensen #SchoonInOverijse

LIP = GROENE TOEKOMST
Het drieletterwoord LIP zal je de komende maanden en jaren nog vaak tegenkomen. LIP staat voor 
Landinrichtingsplan, dat is het meest ambitieuze plan uit de geschiedenis van Overijse om aan 
natuurversterking te doen. Na een aantal jaren inventariseren, overleg, uitwerken en aftoetsen van 
voorstellen, … werd het LIP IJsevallei op de gemeenteraad van maart goedgekeurd. De gemeente 
engageert zich hiermee, ook budgettair, om de komende jaren in te zetten op de uitwerking van 
dit LIP. Onder andere een deel van ’t Kasteeltje, de kasteelvijver en het park, het ontharden van de 
asfaltvlakte aan de Meeuwenlaan en het natuurgebied IJsebroeken, … zijn zones waar de komende 
jaren de natuurversterking duidelijk zichtbaar zal worden. Het LIP wordt nu ter ondertekening 

voorgelegd aan de minister zodat daarna een hele reeks van Vlaamse subsidies de uitwerking van het LIP kunnen ondersteunen.
#BestuurOnderDeMensen #SchoonInOverijse

SAMEN 3090
Met het project “Samen 3090” maken we werk van de integratie tussen het OCMW en de gemeente. Het nieuwe gemeentedecreet 
bepaalt immers dat tegen het einde van 2018 beide organisaties geïntegreerd moeten zijn. Om dit in goede banen te leiden 
werd een projectgroep samengesteld waarvan o.a. Inge als burgemeester en Joke als OCMW-voorzitter deel uitmaken. Er 
wordt ook een beroep gedaan op een externe partner (CC Consult), die de nodige ervaring met deze integratieprocessen heeft.
In opdracht van de projectgroep heeft CC Consult een ‘quickscan’ in de beide organisaties uitgevoerd en daarover een 
eerste verslag uitgebracht op de gemeenteraad van april, waar ook de OCMW-raadsleden aanwezig waren. “Momenteel 
stellen we vast dat er slechts een beperkte en eerder sporadische samenwerking is tussen de twee organisaties. Uiteraard 
zijn er ook een aantal cultuurverschillen. In de komende maanden en wellicht ook jaren zullen de medewerkers en het 
managementteam van beide organisaties de nodige tijd en energie in dit project moeten stoppen om - op basis van de 
constructieve houding die er nu al is - actief verder aan die integratie te werken.” 
Begin 2018 was er al een eerste aanzet tot de nieuwe organisatiestructuur. Zo werd op de gemeenteraad van april een 
nieuwe financieel directeur aangesteld. Deze persoon wordt vanaf nu bevoegd voor de financiën van zowel gemeente als 
OCMW. Op de gemeenteraad in mei zal er ook een nieuwe algemeen directeur worden aangesteld. Deze twee directeurs 
vervangen de gemeente- en OCMW-secretarissen en de financieel beheerders van de gemeente en het OCMW zoals we die 
nu kennen. Van zodra de twee directeurs aangesteld zijn, wordt er verder werk gemaakt van deze integratie met het oog op 
een nog betere dienstverlening voor de Overijsenaar. 
#BestuurOnderDeMensen 
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Leo Van den Wijngaert, Schepen van Cultuur, Seniorenbeleid, Lokale economie, Tewerkstelling & Wijkwerking,  

Jan De Broyer, Eerste schepen,Vlaams beleid, ruimtelijke ordening en woon- en grondbeleid, milieu en duurzaamheid 
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Onze mandatarissen in de gemeente- en OCMW-raad. #BestuurOnderDeMensen
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