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Beste Overijsenaar,
Via ons magazine dingen wij naar uw stem.
Waarom Overijse 2002/N-VA? Als beleidspartij
mogen wij best trots zijn op de realisaties van
de afgelopen jaren, maar we zijn er nog lang
niet. Er staan ons immers grote uitdagingen te
wachten: mobiliteit, veiligheid, zorg, wonen enz.
Iedereen kent ze en dus ook de andere partijen.
Waar maken wij dan het verschil?
Overijse 2002/N-VA is een evenwichtige partij
waar een hele groep mensen meebouwen aan
de ideeën voor morgen. Een hechte ploeg van
geëngageerde Overijsenaren met o.a. de eerste
vrouwelijke burgemeester in Overijse die na
haar voorganger haar eigen prioriteiten heeft
en andere accenten legt. Verder een team van
ervaren beleidsmensen met een grote dossierkennis. Daarnaast kritische vrouwen en mannen
die uw oproep voor verandering goed begrepen
hebben en er de noodzaak van inzien. En ten
slotte een dynamische groep van jongeren die
enthousiast nieuwe opties naar voor schuiven.
Het resultaat van dit alles is een totaal
vernieuwd en vernieuwend programma. Wij
nodigen u uit de tijd te nemen om ons magazine
erop na te lezen en zo met onze vernieuwing
kennis te maken.
Het versplinterde politieke landschap maakt het
er voor u niet makkelijker op. Hopelijk brengt
dit het Vlaamse en groene karakter van onze
mooie gemeente niet in gevaar. Daar kunt u mee
over beslissen. Als voorzitter is het mijn taak
om onze ploeg scherp te houden, zodat ze niet
in zelfgenoegzaamheid vervalt. Dit is een belofte
waar u mij mag op afrekenen.
Zo, beste burger, ik wens u veel leesplezier en
hopelijk mogen wij op 14 oktober op uw steun
rekenen.
Alvast bedankt, Eric Leskens
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Inge

burgemeester

“Samen, inwoners en gemeentebestuur,
Overijse beter maken. Dat is voor mij
participatie en bestuur onder de mensen.”
Van waar komt de goesting om
aan lokale politiek te doen?
Ik ben altijd heel actief geweest in het verenigingsleven en ik interesseerde mij ook
voor de lokale politiek. Zo tekenden Luk en
ik bijna altijd present als toeschouwer, soms
met spreekrecht, op de gemeenteraden eind
jaren 90 toen er een lokale ‘burgerbeweging’
opkwam om te protesteren tegen de verstedelijking van Overijse. Er waren onder andere
immers plannen om de markthal af te breken
en een groot shoppingcenter te ontwikkelen

in het centrum van Overijse. De slogan ‘Geen
Stad in ons Dorp’ zal voor velen herinneringen
oproepen... In 2000 was ik kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen op de lijst Overijse
2002, met Vlaamse en groene klemtonen,
die toen van 3 naar 9 zetels steeg. Zo ben ik
gemeenteraadslid geworden en in 2006 werd
ik opnieuw verkozen en zetelde als OCMWvoorzitter. Momenteel ben ik burgemeester
en daar ervaar ik dat het belangrijk is om je
gemeente, je inwoners te laten scoren. Ik heb
voldoening in mijn job als Overijse, samen met
haar inwoners, weer een beetje beter wordt.
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Als we even achterom kijken,
hoe kijk jij dan naar de voorbije
6 jaar?
Een lokaal beleid op 6 jaar evalueren is moeilijk. We hebben het voordeel dat OV2002–N-VA
drie legislaturen lang mee het beleid kon bepalen en ze heeft duidelijk haar stempel kunnen
drukken om Overijse beter te maken. Als ik
dan de 18 jaar evalueer, stel ik vast dat bijna
alle grote projecten gerealiseerd werden, of
het nu gaat om infrastructuurwerken, groene
investeringen, sport of cultuur. Bijvoorbeeld
de invulling van de Vuurmolen als administratief centrum. Dit is volledig geslaagd. Veel
Overijsenaren zijn fier op hun gemeentehuis en
op de kwaliteit van onze diensten. Daar hebben
we samen hard aan gewerkt en daar zullen
we ook blijven aan werken. De technologische
evolutie staat niet stil en we moeten verdergaan. Verder denk ik aan de waterbeheersingswerken van de Zuidflank, het nieuwe atletiekpark, het park Mariëndal met het vernieuwde
woonzorgcentrum, de nieuwe schoolgebouwen
en de investeringen in veiligheid met de ANPR
camera’s. Maar we moeten nu vooruit kijken.
Vandaar dat we een vernieuwde visie ontwikkeld hebben die rekening houdt met de huidige
actualiteit en de nieuwe tendensen.

Wat zijn de projecten die tijdens
de volgende legislatuur absoluut
afgewerkt moeten worden?
Dankzij het uitgeoefende voorkooprecht op
onder andere de woning, bijhorende gebou-

alles aan doen om de brandweerkazerne binnen
de nieuwe wetgeving te behouden. We hebben
in dat kader nu al 8 brandweerlieden bijkomend
aangeworven maar we moeten verdergaan
daarin. We zullen ook blijven streven om de wetgeving met betrekking tot dringend ziekenver-

“Onder de mensen
voel ik me het best”
wen en het ruime achterliggend park op
de Waversesteenweg 4 en 4a (ook gekend
als Groot Huys en de Camme) kunnen we
betaalbaar en sociaal wonen combineren
met een groene long in het centrum. Dat zal
gerealiseerd worden door het openstellen van
het park voor alle Overijsenaren, samen met
het openstellen van ’t Park Kasteeltje. Dit zal
absoluut een verbetering zijn voor Overijsecentrum. Betaalbaar wonen is ook een prioriteit voor onze Overijsenaren.

bekeken worden, maar in een totaalpakket, op
langere termijn, met de andere infrastructuur in
het centrum zoals onder andere de ateliers van
het GITO en de school. Ook de parkeergelegenheid in het centrum moet opgenomen worden in
deze plannen.

Een veel besproken en belangrijk project is de
invulling van de markthal. Deze plaats heeft een
enorm potentieel. We zijn dit project al gestart
met een bevraging van verschillende doelgroepen. Dankzij deze bijdrage weten we vandaag
aan welke noden deze infrastructuur moet beantwoorden. De markthal kan niet afzonderlijk

Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Maleizen
is gestart met de participatie van de inwoners
en moet verder ontwikkeld worden.

Wie is Inge?
Ik ben 45 jaar, al 20 jaar getrouwd met Luk en samen hebben we drie kinderen: Ferre, Klara en
Briek. Ik ben opgegroeid in een sportieve familie met twee werkende ouders. Mijn vader, die
vroeger op de Hagaard woonde, was draaier bij Desbeck en onze mama was bediende. Ik ben
altijd met Overijse verbonden geweest en liep school aan de gemeentelijke basisschool en vervolgens aan het Sint-Martinuscollege (SMO). Nadien studeerde ik handelswetenschappen aan
de toenmalige Economische Hogeschool Sint-Aloysius in Brussel waar Luk ook studeerde. Mijn
wens was om les te geven en dat heb ik dan ook gedaan: leerkracht economische vakken aan
het SMO. Ik kom uit een sportieve familie en doe zelf ook veel aan sport: vooral lopen en fietsen.
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besturen moet volgen. Een uitgestippeld partijprogramma is verleden tijd. Zoals elke partij,
weten we wat de pijnpunten zijn in Overijse en
die vind je terug in onze visie. Maar de manier
waarop we die moeten oplossen en deze oplossing willen invullen, moet beslist worden in
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Anderzijds moet ook het gemeentelijk
Masterplein Jezus-Eik verder ontwikkeld worden. Met de verwerving van de WaWa-site is al
een belangrijke stap gezet.

Ook de mobiliteit en de toenemende verkeersdruk moet opgenomen worden. Dit is een
probleem waarmee heel Overijse, inclusief de
gehuchten, te kampen hebben maar zomaar
niet op te lossen is. Dit laatste moet globaal
bekeken worden. Onze gemeente wordt in twee
gesplitst door de E411 wat tijdens de spitsuren verkeersproblemen oplevert. Daar moet
samengewerkt worden met het Vlaams Gewest
en de buurgemeenten. De ontwikkeling van het
Brabandtcomplex en de aanpassing van het
Leonardkruispunt liggen daar aan de basis.
Ik kan hier niet alles opnoemen, maar toch
vermeld ik specifiek ook het behoud van de
brandweerkazerne en het ziekenvervoer. Als
gemeente met 25.000 inwoners zullen we er

voer te laten aanpassen, zodat onze inwoners in
Nederlandstalige ziekenhuizen terechtkomen en
door Nederlandstalige hulpverleners behandeld
worden.

Dit kost allemaal geld. Hoe wordt
dit alles gefinancierd?
Overijse is een financieel gezonde gemeente.
Dit willen we zo houden. Het is ook als gemeente perfect gezond en zelfs aangeraden
om leningen aan te gaan op voorwaarde dat
deze terugbetaald kunnen worden. Kortom,
we hebben de financiële middelen de voorbije
legislaturen als een goede huisvader beheerd.
Alle inkomsten en uitgaven kunnen nagekeken
worden in het meerjarenplan van de gemeente
dat publiek is.
En het is niet de bedoeling om de gemeentelijke
opcentiemen te verhogen. Wat er wel moet
komen is een optimalisering van de specifieke
gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld op
honden, paarden, zwembaden enz. Daar pleiten
we voor een efficiënter beheer.

Jullie slogan ‘#bestuur onder
dé mensen’: wat betekent dat
concreet?
Wel, tijden veranderen en de manier van

samenspraak met de inwoners. Inspraak van
de burgers is voor ons cruciaal voor het slagen
van een project. Er zijn tal van voorbeelden
die met participatie van de inwoners gerealiseerd zijn of ontwikkeld zullen worden. Het
Masterplan Jezus-Eik en het RUP Maleizen
bijvoorbeeld. Ook het ontwerp van het nieuwe
atletiekpark is samen met de sportclubs en
individuele sporters opgemaakt. Op kleinere
schaal zijn er de ‘Cultuur in je Buurt’-projecten.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de samenstelling en werking van de adviesraden opnieuw
bekeken en gemoderniseerd moeten worden. De
dorpsraden moeten meer inspraak krijgen in de

lokale projecten en voorstellen kunnen indienen
vanaf de start van het project. De Welzijnsraad
heeft niet gewacht en is nu al in evolutie.

Als je in een glazen bol kon kijken, wat zie je dan?
Ik zie in die glazen bol een Vlaamse gemeente
waar het nu al goed is om te wonen. En dat willen we nog beter maken. We hebben veel groen
door het landelijk karakter van onze gemeente
en de nabijheid van het Zoniënwoud en de
IJsevallei. En dat moeten we koesteren. We
stellen echter vast dat er steeds meer inwoners
bijkomen, zoals in bijna elke gemeente of stad in
Vlaanderen. Als we dat leefbaar willen houden,
moeten we klaar zijn om de ruimtelijke ordening
anders in te vullen. De mensen moeten openstaan om andere woonvormen aan te nemen en
zich anders te verplaatsen. Dan denken we aan
verschillende woonvormen waarbij meerdere
privéwoningen tot één woonproject behoren.
Ook kangoeroewoningen zullen opmars maken.
Het belangrijkste is dat elke inwoner zich thuis
kan voelen in een veilige gemeente waar er een
evenwicht is tussen werk, sport, ontspanning en
natuur.

Ik wil volop investeren in veiligheid en verkeersvei
ligheid. Een mobiel ANPR-netwerk en een beter en
Stefan
veilig fiets- en voetpadennetwerk zijn primordiaal.
De 80 actiepunten van ons fietsbeleidsplan zijn een
startpunt. We moeten fietsen stimuleren door in te
zetten op beloningssystemen en groepsaankopen. We verhogen de veiligheid aan
de scholen en we hebben oog voor een betere doorstroming op de hoofdwegen.
Sluipverkeer pakken we aan in overleg met de wijkbewoners. Meer en snellere bus
verbindingen zijn nodig. Tot slot bekijken we hoe we de beschikbare ruimte voor
parking (vb achter Vuurmolen) beter kunnen benutten.
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Jan

“Het is belangrijk
dat in het centrum van alle gehuchten
aangename en groene ruimtes
op wandelafstand komen.”

Ben je altijd al voor het milieu
gegaan?
Wie is Jan ?
Ik ben 57 jaar en met het gezin wonen
we op “onze berg” ‘t Schavei, in het huis
dat mijn betovergrootvader Jean-Baptist
Demol nog gezet heeft. Hij lag mee aan de
basis van de druiventeelt in Overijse. Mijn
ouders waren ook actief in de druiventeelt.
Hiermee is de binding met de streek meer
dan gezet. Zowel de kleuterschool, de lagere school als het middelbaar heb ik in
de streek gelopen. Daarna volgde 4 jaar
Vrije Universiteit Brussel (VUB). Toen ik
in het begin van de jaren 80 afstudeerde
waren er volop “marsen voor werk” en
braken de werkloosheidscijfers bij jongeren records. Het was de tijd van de punk
en de new wave, vandaar soms nog het
overblijfsel van een wilde haardos. Als
1e schepen heb ik Vlaams beleid, ruimtelijke ordening en woon- en grondbeleid,
milieu en duurzaamheid en trage wegen,
land- en tuinbouw en begraafplaatsen als
bevoegdheden.
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Ik ben steeds gefascineerd geweest door het
landschap, de open ruimte en natuurbehoud.
Elementen die in de Vlaamse Rand zowel
vroeger als nu sterk onder druk staan. Toen ik
begin 2013 als schepen van ruimtelijke ordening
en milieu begon, was dit echt wel de uitdaging
waarmee ik aan de slag wou gaan.

Overijse is groen en landelijk.
Zijn er wel investeringen in
groen geweest de voorbij jaren?
De voorbij jaren zijn er heel wat projecten
gestart en deze worden nu verder uitgerold.

Zo werd het traject van het beschermen van
de open ruimte, zoals Terlanenveld voorheen,
verder gezet. In Eizer, net aan de grens met
Duisburg en midden in het landbouwgebied,
werd Nekkedelle als reservegebied voor
woonwijken afgeschaft. Het zou onzinnig
zijn dat anno 2018, midden dit mooi en open
landschap, nog een woonwijk uit de grond zou
worden gestampt. Dat afschaffen had wel tot
gevolg dat er een grondruil moest gebeuren
met Solheide.
Maar behalve het vastleggen van de open
ruimte via juridische instrumenten zoals
een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moest er
ook werk worden gemaakt van groenverbin-

Vanuit mijn bestuursfunctie bij Interrand wil ik
mij inzetten voor het bestrijden van zwerfvuil, zo
Leen
dat ons dorp zo mooi wordt als een natuurgebied.
Sensibilisering biedt de meeste kansen op succes.
Als opvoeder in het Sint-Martinuscollege is daar
voor mij een belangrijke taak weggelegd. Na de verkiezingen wil ik mijn kiezers
verwennen met een zelf gegidste wandeling doorheen “De IJsebroeken” zodat ze
kunnen zien hoe mooi het daar wel is. Afspraak op zondag 28 oktober om 14 uur in
de Kouterstraat 111. Kom jij ook?”

dingen en natuurversterkingen. De Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) kwam aan het begin
van deze legislatuur met een programma voor
de Vlaamse Rand en bood het instrument aan
van het Landinrichtingsplan (LIP). We zagen
heel snel de mogelijkheden van dit instrument
in om aan natuurversterking en natuuruitbreiding te doen. We pakten dit onmiddellijk op en
het mondde uit in het LIP IJsevallei. Zonder
blozen kunnen we stellen dat dit voor Overijse
het meest ambitieuze natuurproject ooit wordt.
Door gebruik te maken van het LIP worden
bovendien de helft van deze investeringen
gesubsidieerd. Heel interessant in de huidige
tijden waar de gemeenten het financieel alsmaar moeilijker krijgen.

Wat is belangrijk voor de volgende jaren op dat vlak?
Voor dit Landinrichtingsplan IJssevallei werd de
voorbije jaren druk overlegd en voorbereid met
allerlei partners. Voornamelijk het inventariseren, tientallen terreinbezoeken, gesprekken met
stakeholders en voorstellen uitwerken. Deze
voorstellen kunnen in de volgende bestuursperiode zo uitgerold worden. Voor Overijse is
het hoofddoel dat toegankelijke en bereikbare
natuur gerealiseerd wordt.
In ons landelijk dorp moet je vanuit het centrum
op wandelafstand snel in de natuur geraken.
Daarom moeten groene vingers (natuurver-
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IJsebroeken van Natuurpunt, kan de IJse
gaan meanderen. Dit is een belangrijke stap
voorwaarts voor de biodiversiteit. Alleen al
voor het visbestand zou dit een enorme stap
voorwaarts zijn want in de lange rechtgetrokken IJsestrook heeft het visbestand het echt
moeilijk. Maar zo’n meanderende IJse heeft
ook het voordeel van extra waterberging, en
met de toenemende plensbuien in de zomer en
lange regenperiodes in herfst en winter is dat
mooi meegenomen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van actiepunten uit het LIP die in de komende jaren verdergezet worden.
Een ander project dat volop loopt en zal doorgaan in de volgende bestuursperiode is het
project Horizon+ en heeft vooral betrekking op
Jezus-Eik. Wat vooral in het oog springt en de
uitschieter is, is het WaWa-park. WaWa verwijst
naar de legendarische WaWa-caravan die in
een fabriekshal op deze site werd gebouwd.

“In ons landelijk dorp moet je vanuit
het centrum op wandelafstand
snel in de natuur geraken.’’
Een echte primeur is het ontharden van de
asfaltvlakte achteraan in de Meeuwenlaan.
Ongeveer een halve eeuw geleden legde een
Brusselse promotor deze ruime asfaltvlakte
aan om er rondom een uitgebreide woonwijk
te bouwen midden de natuur van de IJsevallei.
Gelukkig is het enkel bij die uit de kluiten
gewassen asfaltvlakte gebleven. Hier zal voor
het eerst in Overijse de omgekeerde beweging
worden gemaakt: asfalt zal moeten plaats
ruimen voor natuuraanleg...dit wordt meer dan
een symbolische actie.

bindingen) en blauwe verbindingen (beken en
waterlopen) tot aan de rand van of zelfs tot in
het centrum van het dorp doordringen.
Voor het centrum is het park van ’t Kasteeltje
zo’n voorbeeld. Het park verdient een meer open
karakter. Hiervoor zijn de laatste gesprekken
bezig. Langs de binnenkant van de kasteelmuur,
parallel aan de Brusselsesteenweg, kan een pad
voor de trage weggebruikers worden ingericht.
Het park verdient een upgrade en zou een plek
kunnen worden voor de aanwezige school, een
jeugdvereniging die er de zondag een spelnamiddag organiseert voor hun kinderen, een buurtbewoner die de drukke N4 even wil vergeten of een
toerist die er zijn pick-nickmatje uitrolt.

Maar het LIP behelst niet alleen rechtstreeks
de IJse. Via de Nellebeek dringt het project van
het LIP ook door tot in het centrum van Eizer.
Naast de bestaande bedding van de Nellebeek,
die behouden blijft, zal er een nieuwe bedding
worden voorzien die zich als een groene corridor door Eizer zal slingeren. Het is belangrijk dat in het centrum van alle gehuchten
aangename en groene ruimtes komen om er te
vertoeven.

Is er die ultieme wens die je wil
realiteit zien worden?
We wonen in zo’n mooie Vlaamse gemeente met
een groen en landelijk karakter dat absoluut
behouden moet blijven, zoals de druiventeelt
trouwens. Als we de vermelde plannen allemaal kunnen realiseren en zelfs verder durven
gaan, dan zal ik gelukkig zijn. Want dit is goed
voor Overijse en haar inwoners. En dat is mijn
uiteindelijke doelstelling : Overijse beter maken.

Dirk

Jan
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Tombeek is geen doorrijdorp, maar een
topdorp om te wonen. Een volwaardig
ontmoetingscentrum en een nieuw dorpsplein zijn
broodnodig. De Tombekenaar moet bij de planning
inspraak krijgen.

Hilde

Voor een Overijse dat ONS Overijse
moet blijven, waar leven en beleven
centraal staan! Daarom moet onze
gemeente de activiteiten van wijk
comités en burgers ondersteunen.
Voor een Overijse met pit!

Natasja
Ik vind een Vlaams en groen
Overijse belangrijk. Daarom streef
ik naar een nog meer diervriendelijk
en groen Overijse waar de
Nederlandse taal de mensen
verbindt.

Monique
Ik ben blij dat het Michielspark
definitief parkzone is geworden. Ik
ben ervan overtuigd dat we met
de hulp en met inspraak van de
Maleizenaar ook voor een mooi
nieuw dorpsplein kunnen zorgen.

Charlotte

Verderop richting Huldenberg, ongeveer
ter hoogte van het natuurreservaat de
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Deze site ligt in natuurgebied en dit wordt
de toekomstige poort tot het Zoniënwoud.
Gezinnen op uitstap, bezoekers van De Bosuil,
toeristen, recreanten, fietsers, jeugdbewegingen op stap enzoverder zullen in deze poort
toekomen en van hieruit het Zoniënwoud, De
Bosuil, het religieus erfgoed van het bedevaartsoord en de horeca van Jezus-Eik kunnen bezoeken. Jezus-Eik kan opnieuw de parel
van het Zoniënwoud van weleer worden, maar
opgepoetst met hedendaagse accenten.

| in te r v iew |

Tolerantie binnen je eigenheid, dat
is waar ik voor sta! Kunst brengt
mensen van alle culturen samen en
verrijkt ons!

Als gemachtigd opzichter draag
ik mijn steentje bij aan veilige
schoolomgevingen. Van de
gemeente verwacht ik dat ze in
veilige infrastructuur investeert.

Lieve

Sandra
Buurtnetwerken zijn voor mij
belangrijk! Als coördinator voor het
BIN Jezus-Eik wil ik onze veiligheid
verbeteren. Onze organisatie van de
rommelmarkt in de Kasteelstraat
brengt mensen samen.

Olivier

Ik streef naar een milieuvriendelijk,
Vlaams en Nederlandslievend
Overijse, waar de Nederlandse
taallessen een snelle integratie
bevorderen.

Elfi

Overijse is een gastvrije gemeente.
Met mijn tweetalige achtergrond
ijver ik ervoor dat anderstaligen
zich kunnen integreren in onze
gemeenschap, zodat iedereen zich
hier thuis voelt.

Tom

We moeten in de toekomst verder
investeren in een uitgebreid
vrijetijdsaanbod, zodat jongeren
in Overijse de tijd van hun leven
beleven. Een nieuwe sporthal en een
opgefrist Meiveld passen daarin.

Joris

Ik wil gaan voor een Overijse waar
het goed is om te leven.
Onze dorpskernen moeten weer
bruisend worden door te investeren
in een goede mix van verschillende
woonvormen en toegankelijke
parken.

Het erfgoed van onze druivenstreek
en druiventeelt in stand houden.
We moete de mogelijkheden
onderzoeken om druivenserres
in beheer te nemen voor het
telen van onze tafeldruiven door
hobbyserristen.
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1 Inge
		Lenseclaes

16
		

Jeroen
Van San

2
		

3
		

Leo
Van den Wijngaert

17
		

Bieke
Van Wassenhove

5 Joke
		Lenseclaes

20 Koenraad
		Dekens

4
		

Peter
Van den Berge

18 Brecht
		Fluyt

7 Stefan
		Vanderlinden

21
		

Naomi
Van Brabant

6 Leen
		Gillis

19 Sara
		Brankaer

14 Natasja
		Dierckxsens

23
		

Lieve
Van Landeghem

8 Lieven
		Bennekens

22 Maarten
		Foutrel

15
		

28 Tom
		Hanssens

9 Jacques
		Gobert

24 Monique
		Muyldermans

10 Sandra
		Wille

25
		

Olivier
de Schietere de Lophem

11 Dirk
		Hermans

26
		

Elfi
Van den Berghe

12 Bea
		Vanderlinden

27
		

Charlotte
Gerards

13 Hilde
		Vanpee

Jan
De Broyer

Jan
Van Brabant

29 Joris
		Kelchtermans

De Vlaamse rand heeft, als buur van grootstad Brussel, nog steeds heel wat open
en groene ruimte. Een troef die wij willen koesteren. Verder heeft de provincie een
bovenlokale taak inzake mobiliteit, waterbeheersing en veiligheid. Wij streven naar
een verdere afslanking van deze provinciale bevoegdheidheden, met het oog op een
efficiënt beheer en een optimale ondersteuning van de gemeenten.

plaats
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Siel Olbrecht
Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Leo VAN DEN WIJNGAERT | in te r v iew |

Leo

“Overijse beter maken door hard te
werken, te blijven luisteren en aanwezig
te zijn onder de mensen.”
Cultuur, Den Blank, senioren, lokale economie… dat zijn heel wat
verantwoordelijkheden, met heel
specifieke doelgroepen. Wat is het
belangrijkste voor jou?
Alles wat ik doe, probeer ik zo goed mogelijk te
doen. Dus al mijn verantwoordelijkheden zijn
even belangrijk voor mij. Cultuur omvat een
hele waaier aan activiteiten. De wijkontmoetingscentra spelen een belangrijke rol voor het
verenigingsleven en in het aanbod van culturele
activiteiten, in alle gehuchten.
Als je weet dat 25 % van de bevolking van
Overijse ouder is dan 60 jaar, dan zijn de senioren uiteraard ook een belangrijke doelgroep.
In onze gemeente hebben deze inwoners dus
alle troeven in handen om door te wegen op het
lokaal beleid.
Wat lokale economie betreft: niettegenstaande
het landelijke en groene karakter, willen we
toch ook streven naar een bedrijfsvriendelijke
gemeente. Daar moet het juiste evenwicht gevonden worden. Er zijn dus uitdagingen genoeg!

Wie is Leo ?
Ik ben 62 jaar jong en gehuwd met Anny. We zijn trots op onze 4 kinderen Sofie, Elke, Ruben en
Domien en hebben regelmatig de handen vol met onze 4 kleinkinderen Sterre, Fien, Liv en Ward.
Naast mijn job als Business Development Manager spendeer ik graag mijn vrije tijd aan onze
muziekgroep The Cast, de fanfare en het toneel in Terlanen. Ik kan genieten van een goeie film
liefst met een glas wijn of Belgisch smaakvol bier. Ik ben politiek actief in Overijse sinds 1994
toen ik mij bij Overijse2002 aansloot. Ik was er voorzitter tot 2000, vervolgens gemeenteraadslid
en sinds 2006 schepen. Momenteel heb ik de verantwoordelijkheden cultuur, het cultuurcentrum
Den Blank en de Bib, senioren, lokale economie, tewerkstelling en de wijkontmoetingscentra.
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Het is een algemene trend dat de
groep ouderen constant groter
wordt. Ook in Overijse. Wat zijn
de grootste uitdagingen op dat
vlak?
Eerst en vooral: dé senior bestaat niet. De
senioren vertegenwoordigen 2,5 generaties.
Daardoor is er een grote verscheidenheid aan
vragen, noden en interesses. Onderschat ook
de bijdrage niet die actieve ouderen, zo mogelijk
tot op hoge leeftijd, leveren aan de welvaart en
het welzijn van iedereen. Dat betekent veelal
een verlichting voor de andere generaties. We
moeten dat benutten. Dan denk ik aan vrijwilligerswerk waarin actieve ouderen de jongere en

oudere generaties helpen. Hoeveel grootouders
zorgen er ook niet voor hun kleinkinderen, al is
het maar 1 dag per week? Hoeveel senioren zijn
er vrijwilliger in de sportclubs, lezen voor in de
bib, verzorgen ouderen? We moeten hen blijven
betrekken in het gemeenschapsleven, dat is
een constante uitdaging. Dit kan ook mogelijke
vereenzaming voorkomen. Ook de ‘zorgbuur’
kan helpen. Afspreken om langs te gaan bij je
alleenstaande overbuur, een dagelijks telefoontje doen. Het is niet voor niets dat ‘kernrestaurants’ een groot succes kennen. Ouderen komen
op die manier buiten, eten samen, vaak ook
met jongere generaties. Dit moet Overijse ook
kunnen opzetten, in elk gehucht. De gemeente
moet zoveel mogelijk faciliteren: de middelen
aanreiken, zodat ouderen zolang mogelijk thuis
kunnen wonen en niet geïsoleerd geraken.

Overijse heeft al een groot cultureel aanbod en dat heeft succes. Wat kan nog meer gedaan
worden?
Het cultuurbeleid in onze gemeente is inderdaad
goed uitgebouwd. Om u een idee te geven: in
2017 hebben zo’n 65 000 mensen Den Blank
bezocht. Naast Den Blank moeten we ook de
wijkontmoetingscentra de nodige aandacht ge-

ven. Dat zijn de “broedplaatsen” van het socioculturele verenigingsleven. Overijse-centrum
en Tombeek zijn de enige gehuchten die niet
beschikken over een volwaardig wijkontmoetingscentrum. Daar moet een oplossing voor
gezocht worden.
Voor het cultureel centrum Den Blank dringt
vernieuwing zich op. Het gebouw is 35 jaar oud.
Dit moet bekeken worden tijdens de volgende
legislatuur. De voorwaarde is dat dit betaalbaar
en realistisch moet zijn. Ook de Bib moet een
inhaalbeweging maken. Deze moet in feite ‘de
huiskamer’ van de gemeente worden waar
men een koffie kan drinken, studeren, cultuur
beleven, kan verblijven. De Bib moet ook mee
evolueren met het digitale tijdperk.
Het gemeenschapsleven is de bakermat van
integratie. Als we erin slagen om dit verder te
ontwikkelen en nog beter te maken, dan wordt
Overijse een nog bruisender gemeente.

Een algemene trend is ook dat
de kleinhandel stilaan verdwijnt.
De Stationsstraat is niet meer
wat het geweest is. Hoe zie je dit
evolueren?

Om onze lokale economie te ondersteunen en de
Stationsstraat nieuw leven in te blazen moet de
gemeente initiatief nemen om overleg met de win
keleigenaars op te zetten. Ingrepen in de structuur
van de winkelpanden en een professionele onder
steuning voor winkeliers moeten door de gemeen
te gefaciliteerd worden. ‘Overleggen’ en ‘participeren’ zijn werkwoorden! Daarom
wil ik hier werk van maken!

Bea

Samen met het verenigingsleven, het onderwijs, het toerisme en de horeca is de handel
een van de pijlers van de leefbaarheid van
de kernen. Daarom krijgt de gemeente meer
autonomie en ondersteunende maatregelen
aangereikt van het Vlaams Gewest in het kader van de kernversterking en in het belang
van de detailhandel. De voorbije legislatuur
heb ik talloze initiatieven gelanceerd om de
detailhandel te doen leven. Dit is echter niet
genoeg. In navolging van enkele succesverhalen in andere gemeenten, zie ik daar de
aanstelling van een centrummanager als een
van de oplossingen. Die heeft als taak om de
gemeente een moderne commerciële uitstraling te geven, op maat van de gemeente en
afgestemd op de behoeften van de inwoners
en in nauw overleg met de handelaars. Er
is daarover al een doorgedreven voorstudie
gemaakt door Ideaconsult. Deze voorstudie
combineren met de droom van onze OV2002–
N-VA-jongeren kan misschien wel een ideale
vertrekbasis zijn om de Stationsstraat en het
centrum beter te maken.

Hoe kijk je naar de toekomst?
Ik woon inmiddels 30 jaar in Overijse, in
Terlanen. Soms vergeet men dat we in een
hele mooie streek wonen.
In Overijse heb ik alles wat men kan verwachten van een gemeente. We moeten
ervoor zorgen dat we als groene, Vlaamse en
gastvrije gemeente niet opgeslorpt worden
door grote steden. We moeten inzetten op
integratie, vooral door cultuur en het verenigingsleven te blijven ondersteunen, zodat
elke inwoner zich kan vinden in onze waarden. Het belangrijkste is dat elke inwoner
zich thuis kan voelen in een veilige gemeente
waar er een evenwicht is tussen werk, sport,
ontspanning en natuur.
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| i nter v i ew | Peter VAN DEN BERGE

| in te r v iew |

“Overijse is een gemeente met tal van
troeven op vele vlakken die we ten volle
moeten kunnen benutten en uitspelen.”
Wat zijn voor jou de belangrijkste verwezenlijkingen de voorbije 12 jaar dan??
Ik ben heel fier dat ik heb kunnen meewerken
aan de uitbouw van Kamp Kwadraat! In een
gemeente als Overijse moet de jeugd alle
kansen en ruimte krijgen om zich uit te leven.
Het vrijetijdscentrum is nu de motor van de
jeugdwerking, de gemeentelijke speelpleinen en
de buitenschoolse kinderopvang. Met de laatste
renovatie werden de lokalen en het sanitair
niet enkel grondig vernieuwd, maar ook de
opvangkwaliteit verhoogd en werd er ingezet op
hernieuwbare energie. Meteen twee prioritaire
beleidsdoelstellingen.
Het aanbod van buitenschoolse kinderopvang
moet mee evolueren met de vraag. Daarom
hebben we de laatste jaren het aantal beschikbare plaatsen gevoelig laten stijgen, en blijven
we ook inzetten op de kwaliteit van het aanbod.
Ook de de vernieuwing van de Druivenfeesten,
compacter en intenser, en de vervanging van de Druivenkoningin door een

Druivenambassadeur vind ik zeer geslaagd. Dit
is vooral het resultaat van een participatietraject en nauwe samenwerking met de inwoners
en verenigingen. Een mooi voorbeeld van
participatie en bestuur onder de mensen.
De Zuidflank, de zone in de helling tussen Den
Blank en de sporthal Den Heurk, is een 3de
mooie realisatie. In dit 5 hectare groot recreatiegebied, kunnen de inwoners sporten, bewegen, spelen, … in een groene long op wandelafstand van het centrum. Een joggingparcours,
een skatepark, BMX-parcours, klimtoestellen,
picknickzones, … zorgen voor een divers
aanbod voor verschillende doelgroepen. Aan
de sporthal vind je daarnaast ook het nieuwe
atletiekpark dat ontwikkeld en aangelegd werd
in samenspraak met experten, individuele
sporters en de sportloopverenigingen. Een
grote stap vooruit naar waar men al meer dan
25 jaar op wacht.
Verder vind ik het belangrijk dat we hebben ingezet op de fiets met fietspaden, fietssuggestiestroken en een eerste fietsstraat. En ik kan nog
doorgaan: het jeugdhuis De Pit, het vernieuwd

Jacques

“Ervoor zorgen dat de woudpoortfunctie in JezusEik uitgevoerd wordt zodat zowel de lokale econo
mie, onze chiro, de toeristen en de natuur hierbij
winnen. Er zeker voor zorgen dat deze sites vol
doende bereikbaar blijven voor alle gebruikers,
ook minder mobielen. Een frequenter openbaar vervoer, een fietssnelweg en zelfs
totaal nieuwe vervoersmogelijkheden moeten overwegen, zodat Overijse op ter
mijn niet helemaal stilstaat!’
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voetbalveld met kunstgras, de optimalisering
van de sportkampen... Overijse sport, ….

Wat zijn de plannen dan nog voor
de volgende jaren? Is er nog
werk te doen?
Jazeker. Werk genoeg. Er is een groot vrijetijdsaanbod in Overijse. Dat moeten we nu nog
beter op elkaar afstemmen zodat we tegemoet
komen aan de noden van de inwoners.
De Chiro van Jezus-Eik heeft nood aan nieuwe
lokalen. Dit moet in de nabije toekomst gerealiseerd worden binnen de uitvoering van het
Masterplan Jezus-Eik.
Overijse heeft recht op een degelijke evenementenhal waar veilig gefeest kan worden,
maar waar ook tal van andere evenementen
georganiseerd kunnen worden. Iedereen weet
dat de markthal aan vernieuwing toe is. Dit is
een van de mooiste, grootste en uitdagendste
projecten voor de komende jaren. Er moet een
evenwicht gezocht worden tussen de noden
die vandaag bestaan zoals evenementen en
voldoende plaats voor de scholen, maar ook
durven kijken naar de noden van de toekomst.
De capaciteit voor binnensporten is vandaag
volledig volzet. De sportclubs hebben nood aan
een nieuwe, grotere en moderne sporthal. Als
we willen dat nog meer Overijsenaren kunnen
blijven sporten, moet er absoluut binnensportoppervlakte bijkomen.
Voor buitensporten wil ik de vernieuwing van
de kleedkamerinfrastructuur aan de voetbalvelden ook zeker vermelden.

Peter
Overijse, met de druiventeelt als cultureel
erfgoed. Dat zou ik nog meer willen gebruiken
om het toerisme in de Druivenstreek verder te
ontwikkelen. Enerzijds wil ik een nieuwe wind
in ons belevingscentrum Druif! en anderzijds
zou ik graag verder gaan met de vernieuwing
van de Druivenfeesten in nauw overleg met de
Overijsenaren. Een degelijk fietsnetwerk met
degelijke fietspaden en fietsinfrastructuur die
alle gehuchten verbindt is niet enkel nuttig
en nodig voor onze inwoners, maar ook een
stimulerende factor voor toerisme, sportiviteit
en gezondheid.

Wat is jouw grootste wens voor
Overijse als je wat verder kijkt in
de tijd?
Overijse is op verschillende gebieden een
actieve gemeente waar het aangenaam wonen
is. En daar moeten we in de toekomst dan ook
vol op blijven inzetten ondanks een aantal bedreigingen zoals o.a. de toeslibbende mobiliteit,
steeds meer anonimiteit, … Mijn wens is dan
ook dat we samen met de Overijsenaren kunnen blijven werk maken van een actief, warm
Overijse waar het aangenaam is om te wonen.
Ook nog binnen 20 jaar!

Wie is Peter ?
Ik ben 43 jaar jong, getrouwd met Joke
en fiere papa van Jarne en Sterre. Ik
geef ondertussen 14 jaar les in het GITO
in Tervuren en ik ben ook schepen van
jeugd, sport, toerisme, buitenschoolse
kinderopvang en feestelijkheden. Een
groot deel van mijn vrije tijd gaat naar de
basketbalclub BCTO en tal van andere
verenigingen in Overijse. Daarnaast probeer ik zelf ook nog regelmatig te fietsen. Zowel recreatief maar ook naar het
werk, want dat is voor mij het ideale vervoermiddel. Op politiek vlak ben ik meer
dan 10 jaar voorzitter van Overijse2002
en 6 jaar gemeenteraadslid geweest en
de laatste 12 jaar actief als schepen.

We wonen in zo’n prachtige streek, Pittig
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Joke

Joke LENSECLAES | in te r v iew |

Als we heel kort naar het verleden kijken, hoe kijk jij terug op
de voorbije 6 jaar?
Het grootste project was de vernieuwing van
het Woonzorgcentrum Mariëndal. Dit was een
belangrijke, maar noodzakelijke investering en
het resultaat mag gezien worden. Een goede
zorgverlening voor de minder mobiele ouderen
is prioritair voor de gemeente. Het park met de
vijver werd vernieuwd en binnenkort wordt er
een educatief pad aangelegd.
Ook kleine projecten hebben het lever aangenamer gemaakt. De aanleg van de Sterretjestuin
op de begraafplaats Hagaard is voor mij en vele
andere ouders heel belangrijk. Het is een serene
plaats waar elk overleden kindje een eigen
plekje kan krijgen, aangeduid met een sterretje
waarop de ouders een naam, datum of persoonlijke boodschap schrijven.
Verder hebben we de uitbreiding van het aantal
plaatsen voor inkomensgerelateerde kinderopvang en de verdere ontwikkeling van Het Huis
van het Kind van de Druivenstreek, dat samen

“Voor een zorgvriendelijk Overijse
waar iedere Overijsenaar
zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde
omgeving kan blijven wonen.”
op de hoek van de Terhulpsesteenweg en J.B.
Dekeyserstraat met 14 nieuwe assistentiewoningen en 4 woningen voor begeleid wonen. De
veiligheid moet daar ook verbeteren door de
aanleg van brede en goed begaanbare voetpaden, ook geschikt voor rollators en rolstoelen.

“Het groeiende mobiliteitsprobleem
zou ik graag opgelost zien.’’
bouwt aan de kansen voor optimale ontplooiing
van elk kind en elke jongere tot 24 jaar. Ook de
invoering van de roze zak was een positief initiatief voor een schoon Overijse. Zo werd Overijse
weer een beetje beter, en daar draait het toch
om, nee?

Wat zijn de plannen om Overijse
beter te maken de volgende 6
jaar?
Zoals ik zei, is het belangrijk dat Overijse een
een nog zorgvriendelijkere gemeente wordt. Dat
is een gemeente waar iedere Overijsenaar met
een zorgbehoefte zo lang mogelijk in zijn eigen
vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En
dat omvat zowel een zorg- als een wooncomponent. We kunnen dit invullen door langsheen
de J.B.Dekeyserstraat een woonzorgzone te
ontwikkelen. Dit is perfect gelegen op wandelafstand van Den Blank, de bib, de Vuurmolen,
een apotheek, bank, voedingswinkels en
detailhandel in de Stationsstraat. Naast het
bestaande WZC Mariëndal en het Brouwershof
zal er een woonzorgsite ontwikkeld worden
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Er is een groot aanbod van diensten, maar de inwoners hebben niet altijd een mooi overzicht. Dit
werd deels verholpen door de nieuwe OCMWbrochure voor ouderen “Wij zorgen voor jou”,
maar we merken dat dit niet voldoende is. Dit
zou verbeterd kunnen worden door een zorgcoördinator aan te stellen. Dat is iemand die zicht
heeft op alle mogelijke manieren van zorgverstrekking binnen de gemeente, een persoonlijk
aanspreekpunt die mensen kan begeleiden
en leiden naar de juiste zorgpartners. Nu zien
de mensen vaak het bos door de bomen niet
ondanks het mooie aanbod dat al aanwezig is.
De voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang
kan ook nog beter afgestemd worden op de
noden van de jonge ouders.
De oprichting van een digitaal loket voor kinderopvang 0-3 jaar moet er komen. Zo kunnen
jonge ouders hun toekomstig kindje inschrijven
voor één van de vele opvangmogelijkheden die
onze gemeente heeft.
De huidige trend is duidelijk digitalisering

van onze maatschappij. Willen we de ouderen helpen, dan moeten we meer inzetten op
opleidingen voor senioren om de digitale kloof
te dichten. Onze gezondheid is als een rode
draad door ons leven. Als gemeente moeten we
enerzijds gaan voor een kwalitatief aanbod van
zorgactoren en anderzijds preventief faciliteren.
Dit betekent de Overijsenaar de nodige middelen
aanreiken om op een gezonde en bewuste
manier door het leven te gaan.
En natuurlijk blijven inzetten op de integratie
van de anderstaligen in onze gemeente. De
anderstalige nieuwkomers moeten we nog meer
ondersteunen en we moeten blijven inzetten
op het hedendaags taalonderwijsaanbod, zodat
zij zich nog beter thuis voelen in onze mooie
Vlaamse, groene en gastvrije gemeente.

Is er die ultieme wens die je wil
realiteit zien worden?
Zeker! Het groeiende mobiliteitsprobleem en
de verkeersdruk overal in Overijse zou ik graag
opgelost zien. Zowel Jezus-Eik, Maleizen en
Tombeek worden getroffen door het stijgend
aantal voertuigen. De oorzaak is hoofdzake-

lijk de blokkerende functie van de E411, het
Leonard- en Vierarmenkruispunt. Als gevolg
daarvan slibben de gewest- en gemeentewegen
dicht. Dat vereist een totaalaanpak, maar indien
dat zou opgelost worden, zou dat voor veel
mensen een opluchting zijn.

Wie is Joke ?
Ik ben 32 jaar, gehuwd met Sam en
mama van Robbe en Seppe (✝). Ik
heb mijn hele jeugd school gelopen in
Overijse en nu werk ik als leerkracht
Frans/Duits in het Sint-Martinuscollege.
Zoals ikzelf zijn ook mijn ouders en grootouders geboren en getogen in Overijse
en waren politiek actief. Ik heb politiek en
druiven met de paplepel meegekregen...
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik
in 2012 kandidaat was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was meteen
raadslid en door enkele verschuivingen
van mandaten ben ik sinds augustus
2017 OCMW-voorzitter en schepen van
Kinderopvang, Welzijn/Dienstencentrum.

Nederlandstalige opvang voor baby’s en peuters,
maar ook de voor-, na-, en buitenschoolse kinder
opvang blijft een prioriteit. Deze moet betaalbaar,
toegankelijk en kwalitatief blijven. Bestaande initi
atieven blijven we ondersteunen en we stimuleren,
waar nodig, uitbreidingen, al dan niet op initiatief
van de gemeente zelf. We onderzoeken de mogelijkheden om een digitaal loket kin
deropvang op te richten. Het Huis van het Kind moet een volwaardig huis worden
waar alle betrokkenen terechtkunnen.

Lieven
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| in te r v iew |

De Droomfabriek
Sara Brankaer, Koenraad Dekens, Brecht Fluyt,
Maarten Foutrel, Naomi Van Brabant, Jeroen
Van San en Bieke Van Wassenhove zijn zeven
jonge, geëngageerde Overijsenaren die de komende gemeenteraadsverkiezingen hun eerste
stappen zetten in de lokale politiek in Overijse.
Als enthousiaste jongeren bundelen wij onze
ideeën en krachten samen in de ‘Droomfabriek’.

De afgelopen weken hebben wij over verschillende thema’s in Overijse toekomstideeën
gelanceerd.
Met jeugdig enthousiasme en jong realisme
willen wij u overtuigen van ons toekomstbeeld
voor Overijse. Onze aangekaarte keuzes moeten
leiden tot een Overijse waar iedereen zich thuis
voelt, waar het aangenaam leven is voor jong

Verkiezingsbeloftes maken we niet, met onze
dromen hopen we discussies op gang te trekken
en te luisteren naar de noden en wensen van de
Overijsenaar.
De Droomfabriek - www.droomfabriek.net

22|Maarten
21|Naomi
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Wij hebben een toekomstplan voor de
Stationsstraat uitgewerkt, gesteund op 3 assen: een renovatie en opwaardering van de
infrastructuur, het aanbieden van professionele
begeleiding en het aantrekken van kandidaatuitbaters en publiekstrekkers.

Vandaag staan we stil op de
Brusselsesteenweg. Wij denken dat enkel een
grondige herinrichting van de steenweg het
verkeer weer op gang kan trekken.

Als jongeren dromen we ervan om de
Druivenstreek geheel energieneutraal te maken.
Dit houdt in dat we ons jaarlijks verbruik zelf
kunnen opwekken met groene alternatieven.

Herwaardering Stationsstraat

en oud.

18|Brecht
19|Sara

Herinrichting Brusselsesteenweg

Groene energie

17|Bieke
16|Jeroen

20|Koenraad
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