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Sociaal restaurant in Overijse
DE ALLEREERSTE KEER
Voorzitter Marc De Kegel

VOORWOORD
BESTE LEZER,
Voor u hebt u het inmiddels vierde nummer van ons Overijse 2002-magazine
in handen. Het bevat weer tal van artikels die u allicht zullen boeien omdat ze
over zaken en mensen gaan die u ongetwijfeld aanbelangen. Politiek bepaalt
immers ons dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent
van wie onze politici zijn en waarmee zij zich bezighouden.
In dit nummer kunt u een dagje volgen uit het leven van onze schepen van
cultuur, senioren, lokale economie, tewerkstelling en ontmoetingscentra, Leo
Van den Wijngaert. Onze burgervader geeft meer toelichting bij het nieuwe
communicatieplan van de gemeente en onze schepen van Jeugd legt uit
waarom investeren in jeugdwerk zo belangrijk is.
In de rubriek De allereerste keer komt u meer te weten over mijn ervaringen
als voorzitter van OV2002.

Marc De Kegel

Ook in de gehuchten valt nieuws te rapen met o.a. de heraanleg en verfraaiing
van het dorpsplein in Terlanen en het masterplan Jezus-Eik. Verder brengen
we een verslag over KampRelax2, de eerste vrijetijdsnamiddag voor alle
jongeren ouder dan 55 jaar en laten we Sandra en Kirsten aan het woord die
samen de succesvolle marktdag op de jongste Druivenfeesten mee vorm
hebben gegeven.
Tot slot serveren we u ook het traditionele rubriekje OCMW’eetjes.
Wij wensen u veel leesplezier!
Marc De Kegel, Voorzitter Overijse2002
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OCMW’EETJES
SOCIAAL RESTAURANT IN OVERIJSE

Het sociaal restaurant is een ontmoetingsplaats waar bewoners samen een
versbereide maaltijd kunnen nuttigen

OCMW-raadsleden Inge, Lieven, Siel
en Pieter stellen met trots een nieuw
initiatief voor: het sociaal restaurant.
Dit is een ontmoetingsplaats waar
inwoners samen een versbereide
maaltijd kunnen nuttigen. Omdat we

COLOFON

bescheiden van start willen gaan, zal
het sociaal restaurant in een eerste
fase eenmaal per week plaatsvinden
op donderdag in cafetaria ’t Overzicht
van het woonzorgcentrum Mariëndal.
Nadien kunnen de bezoekers van het
sociaal restaurant deelnemen aan de
andere activiteiten in de cafetaria.
In het begin zal het sociaal restaurant enkel toegankelijk zijn voor onze
inwoners die nu al gebruikmaken van
de OCMW-maaltijdbedeling en voor
de cliënten die doorverwezen worden
door de sociale dienst. Personen die
niet meer zelf naar het sociaal restaurant kunnen komen, kunnen een
beroep doen op de minibus van het

OCMW en betalen hiervoor een kleine
vergoeding.
De cliënten van de sociale dienst
betalen een sociaal tarief voor de
maaltijd. De afnemers van de maaltijden betalen volgens hun inkomen
(zelfde prijs als voor een maaltijd
thuis). Zowel de vergoeding van het
busvervoer als de betaling voor de
maaltijden gebeurt via factuur.
Het sociaal restaurant is een project
dat mogelijk wordt gemaakt dankzij
de inzet van vrijwilligers die helpen bij
het klaarzetten van de tafels, het opdienen, afruimen enz. Hiervoor willen
we hen al bij voorbaat danken!
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Marc De Kegel, Peter Van den Berge, Leo Van den Wijngaert, Jan De Broyer, Inge Lenseclaes en Dirk Brankaer • Verantwoordelijke uitgever: Sandra Wille, Kasteelstraat 45,
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FOCUS OP...
INVESTEREN
IN DYNAMISCH JEUGDWERK
In Overijse hebben we een zeer dynamisch verenigingsleven, en daar
maakt het jeugdwerk met tal van
jeugdverenigingen integraal deel van
uit. Daarom vinden we het belangrijk
dat we als gemeente investeren in
dit jeugdwerk met o.a. werkingsmiddelen, maar ook met investeringen in
gebouwen en terreinen.
Chiro Maleizen
Het is uiteindelijk een lang verhaal
geworden en het is niet altijd een
makkelijk traject geweest, maar vanaf
dit werkjaar kan Chiro Maleizen gebruik maken van een nieuw gebouw
met twee grote lokalen, sanitair en
opslagplaats naast het Koetshuis in
een groene parkomgeving. Dit geeft
de nog steeds groeiende jeugdvereniging meer ruimte om haar wekelijkse
werking verder uit te bouwen en nog
meer kwaliteit aan te bieden.
Jeugdhuis Overijse Centrum
Naast de twee jeugdhuizen, in
Tombeek en Eizer, bleef ook de
vraag naar een jeugdhuis in Overijse
Centrum leven. Na een zoektocht

Schepen Peter Van den Berge voor het nieuwe Jeugdhuis in Overijse centrum

- samen met de jeugdraad - besliste het college van burgemeester
en schepenen om het gebouw in
de Heuvelstraat vrij te maken. Dit
gebouw, waar vroeger al jeugdhuis
Hartenaas gevestigd was, wordt op
dit moment technisch in gereedheid
gebracht om er een nieuw jeugdhuis
in onder te brengen. Ondertussen
werken we samen met de jeugddienst en de jeugdraad (o.a. met
Formaat, de koepelorganisatie van
jeugdhuizen) om een bestuur voor het
jeugdhuis op te zetten. Op die manier

krijgen de jongeren de kans om een
jeugdhuis op hun maat te creëren.
Geïnteresseerden kunnen trouwens
nog altijd aansluiten.
Toekomst
Ook de volgende jaren zal er nog
geïnvesteerd worden. Zo moeten we
op zoek naar een opslagruimte voor
het sjorhout van de scouts en voorzien
we nog investeringen in de gebouwen
van Kamp Kwadraat. Investeren in
onze jeugd is immers investeren in de
toekomst.

DRUIVENFEESTEN EVALUATIE
De vernieuwde Druivenfeesten zijn
al een tijdje achter de rug en de
grote lijnen zijn positief geëvalueerd.
Met name de marktdag bleek een
belangrijke verbetering te betekenen. We gingen even polsen bij de
Overijsenaren achter dit project, onze
Overijse2002-partijgenoot Sandra
Wille en haar ‘partner in crime’
Kirsten Van Grimbergen.

dat luik van de Druivenfeesten.”

Sandra: “We werden uitgenodigd
door de groep ‘Overijsenaren zoeken
Overijsenaren’ om mee een nieuwe
wind doorheen de Druivenfeesten
te laten waaien. Als betrokken
Overijsenaren moet je ons dat geen
twee keer vragen natuurlijk. Omdat ik
nu al enkele jaren ervaring heb met
het organiseren van de Kasteelstraat
rommelmarkt leek het ons logisch
om onze schouders te zetten onder

En dat opzet is meer dan geslaagd.
De markt combineerde niet enkel een
jaarmarkt en een rommelmarkt, ook
de verenigingen waren aanwezig. Dan
was er nog de bio- en streekproductenmarkt, net als de inclusie- en de
horecamarkt.

Kirsten: “De marktdag is een uitgelezen moment om zo veel mogelijk volk
op de been te brengen. We wilden niet
enkel voor ieder wat wils aanbieden.
Ons doel was het gevoel te creëren
dat je als bezoeker tijd tekort kwam
en altijd wel een goede reden vond om
niet huiswaarts te gaan.”

Sandra: “De rommelmarkt was met
bijna 100 plaatsen volzet. Een rommelmarkt wordt gemaakt door zijn

Sandra en Kirsten, de Overijsenaren achter de
marktdag tijdens de vernieuwde Druivenfeesten

standhouders. Ook hier had de oproep
om de Druivenfeesten terug te brengen naar de Overijsenaren dus effect.”
Kirsten: “Er zijn uiteraard nog wat
dingen te wijzigen, maar daar werken
we graag aan voor de volgende editie!”
Sandra: “Want ons vervelen doen we
niet graag, he?”
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EEN DAG UIT
HET LEVEN VAN...
SCHEPEN

LEO VAN DEN WIJNGAERT
Schepen voor cultuur, senioren, lokale economie, tewerkstelling en wijkontmoetingscentra
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07.30

	Samen ontbijten met Anny

07.45

	Fien en Sterre komen naar oma Anny en opa Leo

08.00

	Even mails bekijken en de krant doornemen

08.30

	Eerste vergadering in de Vuurmolen: voorbereiden
van de volgende vergadering met de handelaars over
kernversterking en verder uitwerken van “Bedrijf in
Beeld”

09.45

	Kamp Kwadraat met Kim en Tim. Aanvang opmaak
jaarprogramma 2015 voor onze senioren

11.00

	Startvergadering “Spocje 2015” met o.a. de collega’s
Inge en Peter en de hele ploeg

12.45

	Wat bijpraten en een hapje eten bij Poppeia

13.30

	Naar Den Blank om met Ilya de eerste acties te
bespreken rond “Cultuur in je Buurt 2015” die in
Maleizen zullen plaatsvinden

15.30

	Tijd voor een koffietje in de cafetaria van Den Blank
en ondertussen de toespraak van 16.30 uur nog eens
doornemen

16.30

	Receptie naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van
de Kennisbeurs. Verwijzen in de toespraak naar het
belang van het verenigingsleven in Overijse

18.00

	Samen met Anny in de keuken

19.00

	Bij het avondeten een paar zaken afspreken voor
morgen en gauw een telefoontje naar dochter Elke over
hoe ze zich voelt met de op komst zijnde baby

20.30

	Repetitie van onze volgende komedie “Help, moeder
trouwt”

22.00

	Even genieten van een verfrissend wit wijntje met de
vrienden/toneelspelers

23.30

	Eindelijk thuis, nog even rustig in de zetel en de
herhaling van het nieuws bekijken

00.15

	Genieten van een welverdiende nachtrust

07.45

09.45
13.30

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 onlineformulier in.

ID-KAART LEO
• Geboren in Vilvoorde op 19 december 1955
• Studies marketing en management
• Deeltijds in dienst bij Agfa HealthCare als Reg. Business Manager
• In 1977 gehuwd met Magda (=2006). Drie dynamische kinderen: Elke,
Ruben en Domien
• Woont sinds 1988 in het kleine landelijke dorp Terlanen
• 5 jaar geleden nieuwe levenspartner Anny ontmoet. Sindsdien één
grote familie met Elke, Peter, Ruben, Domien, Kelly, Sophie, Raf,
Sterre en Fien
• Vrije tijd: zanger van de band ‘The Cast’, regisseur bij de Terlanense
Toneelkring, voorzitter van de Kon. Fanfare St. Michaël, bestuurslid
van de Vriendenkring voor Jong Terlanen en lid van de mannenclub
‘de 10-urenmis’
POLITIEKE ID
Lid van het nieuwe project ‘Overijse2002’ in 1994
In 1995 voorzitter van de partij (voor zes jaar)
Bekroning: Overijse2002 ging in 2000 van 3 naar 9 zetels. Een onvergetelijk moment! Gemeenteraadslid en voorzitter van de Raad van
Bestuur van Den Blank
In 2006 voor het eerst lid van het schepencollege
In 2012 verkozen als schepen met de bevoegdheden: cultuur, senioren, lokale economie en tewerkstelling en wijkontmoetingscentra.

Nieuwe FASE

IN DE DORPSPLEINVERFRAAIING

De voorbije jaren werd er onder impuls van Overijse2002 heel wat
geïnvesteerd in het verfraaien van de dorpskernen. Het dorpspleintje
van Jezus-Eik werd heraangelegd. De doorgang aan de Leegheid,
het Begijnhofplein en de vroegere asfaltvlakte in het centrum werd
omgebouwd tot een aangenaam Stationsplein.
In de volgende jaren zal ook Maleizen een mooi plein krijgen waar
het aangenaam vertoeven zal zijn.
In het voorjaar 2015 wordt er gestart met de heraanleg van het plein
aan de kerk van Terlanen. Na heel wat informatie- en inspraakmomenten met de dorpsraad en de inwoners zal - na jaren voorbereiding - een functioneel plein worden aangelegd. De parkeerplaatsen
blijven behouden maar worden geherpositioneerd. De asfaltvlakte zal vervangen worden met duurzame materialen.
Het wordt een eenvoudige inrichting met gemakkelijk
te onderhouden groenaanleg. Het basketbalveld
wordt heraangelegd als multifunctioneel
speelveld en er is plaats voor kinderspeeltuigen en enkele banken. Ook zal er veel aandacht gaan naar de verlichting. De verlichting
zal ’s avonds gedimd kunnen worden en wordt op
het speelveld vanaf 22 uur gedoofd.
Het nieuwe plein moet een ontmoetingsplaats worden
voor de inwoners van Terlanen.
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DE ALLEREERSTE KEER

In december 2012 werd een nieuw
Dagelijks Bestuur aangesteld en
werd Marc De Kegel voor een periode
van drie jaar tot voorzitter verkozen door het Politiek College van
Overijse2002. We hadden een gesprek met hem.

OVERIJSE2002
VOORZITTER
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Wat houdt het voorzitterschap van
Overijse2002 eigenlijk in?
Eerst en vooral is het een hele
eer dat het Politiek College van
Overijse2002 mij het vertrouwen
heeft gegeven als voorzitter van de
partij. Ik ben immers niet verkozen
en heb geen enkel mandaat. Het
grote voordeel daarvan is dat ik
ongebonden het plaatselijke politieke
gebeuren kan volgen. Voor een partij
als Overijse2002 die lokaal is verankerd, niet ideologisch gebonden en
niet van een nationale partij afhangt,
is het belangrijk voeling te houden
met wat er leeft in onze gemeente.
Lokale problemen lokaal oplossen,
daar gaat het om en daarbij spelen
het buikgevoel en het gezond verstand een grote rol.
Mijn rol als voorzitter is de partij
te ondersteunen op het vlak van
communicatie, het financieel beheer van de partij, de organisatie
van evenementen (winterrestaurant,

MARC DE KEGEL
nieuwjaarsreceptie enz.) en het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen (Dagelijks Bestuur, Politiek
College, Algemene Vergadering).
Dat doe ik uiteraard niet allemaal alleen. Daarvoor kan ik rekenen op de
steun van de leden van het Dagelijks
Bestuur die ook door het hoogste
politieke orgaan van de partij (het
Politiek College) zijn aangeduid.

Ook de structuur van de partij hebben we aangepast door binnen het
Dagelijks Bestuur een communicatie- en een evenementencoördinator aan te duiden. Zo werden
er draaiboeken opgesteld voor de
evenementen die we jaarlijks organiseren. Verder hebben we de statuten
van de partij tijdens een Algemene
Vergadering geactualiseerd.

Wat heb je zoal bereikt in die twee
jaar?
Ik wil ervoor zorgen dat de partij een
dynamische partij blijft, zodat onze
mandatarissen de mogelijkheid hebben onze visietekst (opgesteld voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
2012) in de praktijk om te zetten. Dat
doen we tijdens onze maandelijkse
vergadering waarin we informatie
uitwisselen, politieke items behandelen, standpunten bepalen en de
agenda van de volgende gemeenteraad bespreken.

Daarnaast wilde ik ook iets doen
rond onze interne en externe communicatie. We hebben een communicatieplan opgesteld dat we nu volop
aan het uitvoeren zijn. Onze website,
Facebookpagina, elektronische
nieuwsbrief en vernieuwd magazine
zijn daar mooie voorbeelden van. Ook
de huisstijl (voor logo, lidkaarten,
placemats, banner, T-shirts enz.)
werd gestroomlijnd, zodat iedereen
kan zien dat we een hecht team
vormen dat zich wil inzetten voor het
welzijn van alle Overijsenaren.

EERSTE KAMP RELAX² SCHOT IN DE ROOS!
In september organiseerde de gemeente Overijse een eerste vrijetijdsnamiddag voor alle jongeren boven
de 55 jaar! Alle ingrediënten waren aanwezig: zon, Nederlandstalige meezingers, fanfare, ijsjes, pannenkoeken, volksspelen enz. De kleinkinderen die meekwamen, konden bovendien een ritje met de paardenkoets maken.
Het doel was om nieuwe “jongeren van meer dan 55 jaar” aan te spreken en verschillende generaties samen te brengen. Opdracht geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar!

EEN MASTERPLAN VOOR JEZUS-EIK

Jan de Broyer, schepen van Ruimtelijke Ordening,
staat achter het masterplan voor Jezus-Eik

COMMUNICATIE
Inspraak is steeds een prioriteit geweest bij het beleid van Overijse2002.
Dit is alleen mogelijk als de burgers
goed (lees: correct en snel) worden
geïnformeerd. Een opvallend veel
terugkerende vraag uit de bevolking is
het verbeteren van de communicatie
van het bestuur naar de burgers. De
modernste middelen en sociale media
moeten hierin hun rol kunnen spelen.
Overijse2002 neemt die vraag ernstig
en heeft daarom de nodige middelen
gereserveerd om een communicatieplan te laten opstellen door een
externe specialist.
In 2014 is er € 50.000 op het budget
ingeschreven voor de opmaak van
het communicatieplan en € 25.000
voor de uitvoering ervan. In de volgende jaren is telkens een bedrag van
€ 50.000 gereserveerd voor de verdere
uitvoering van het communicatieplan.
Intussen is deze opdracht gegund
aan RCA Group uit Hasselt. Tijdens de
startvergadering werd een tijdschema
afgesproken. Daaruit blijkt dat er de
komende maanden heel wat onderzoek zal worden verricht. Zo zullen
ook een tweehonderdtal (willekeurige)
burgers, naast een tiental rechtstreeks betrokken personen bevraagd

DORPSKERNEN

De mooie en monumentale OnzeLieve-Vrouwkerk in de schaduw van
meer dan 20.000 voorbijrijdende
wagens tijdens een werkdag. De N4
in het centrum als bypass van de
ring RO. Heeft het bloeiende (jeugd-)
verenigingsleven nog toekomst? Is
aangenaam wonen in het centrum
mogelijk? Wat met het Brabandt(laan)
complex en de E411? Hoe handel
en horeca beter positioneren? Is het
Zoniënwoud een verborgen troef? Is
Jezus-Eik een toeristische en recreatieve poort? Hoe de connectiviteit met
het Zoniënwoud meer vorm geven?
Om op al deze vragen en uitdagingen
een antwoord te geven, heeft het gemeentebestuur de studiegroep ‘Buur’
aangesteld om een gewenst beeld te

ontwikkelen. Pistes en ideeën worden getoetst. Vanuit de creativiteit en
ervaring van de studiegroep enerzijds
en vanuit overleg op verschillende
niveaus anderzijds wordt aan een toekomstperspectief gewerkt. Na een
intense voorbereidende fase buiten
de schijnwerpers, komt nu stilaan het
moment om naar het grote publiek
te gaan. Het masterplan moet een
toekomstbeeld schetsen. Het gaat
om een visie op lange termijn, maar
aan de andere kant is het de bedoeling om er - bij wijze van spreken morgen al aan te beginnen. Jezus-Eik
was ooit de parel aan de rand van het
Zoniënwoud. Die parel opnieuw doen
schitteren is de inzet van het masterplan Jezus-Eik.

worden. Het plan zal gefinaliseerd
worden rond juni 2015. De € 25.000
voor de uitvoering zullen dan ook naar
volgend jaar worden overgedragen.

nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren - en van het tweemaandelijkse
informatieblad ‘De Overijsenaar’. De
tweejaarlijkse Informatiegids bevat
ook nog eens een massa informatie.
Daarnaast worden er tal van folders,
informatiebrochures en flyers bedeeld
(al dan niet huis aan huis).

Het communicatieplan zal twee
delen omvatten: de interne en de
externe communicatie.
De interne communicatie is vooral
belangrijk om de vlotte werking van
de administratie te bevorderen. Elke
aangebrachte verbetering zal de kwaliteit van de besluitvorming en van de
dienstverlening verhogen.
De externe communicatie is belangrijk voor de correcte en snelle informatie van de burger. Vandaag maken
we gebruik van onze totaal vernieuwde website (www.overijse.be) - met de
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We willen als bestuur al deze kanalen
onder de loep nemen en waar nodig
en wenselijk ingrijpen om het geheel
overzichtelijk en uniform te maken.
Iedereen die ideeën en/of opmerkingen heeft over onze communicatievormen, is bij deze uitgenodigd om ze
over te maken aan onze mandatarissen. Zij zullen er rekening mee houden bij het opmaken en goedkeuren
van het communicatieplan.

Burgemeester Dirk Brankaer werkt met RCA Group uit Hasselt een communicatieplan voor Overijse uit

DE BURGEMEESTER EN DE HELE PLOEG
VAN OVERIJSE2002 NODIGEN U UIT OP HUN

Winterrestaurant
ZONDAG 30 NOVEMBER
VAN 11.30 TOT 15 UUR
ONTMOETINGSCENTRUM DE RANK
Hoeilaartsesteenweg 56
Maleizen - Overijse

OP HET MENU
Witloofsoep
Visrolletjes met aardappelen
Wildstoofpotje
Balletjes in tomatensaus
Vegetarische balletjes
in tomatensaus
Dessertenbuffet

Nieuwjaarsdrink 2015

ZONDAG 11 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.

