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Beste lezer,
Als belangrijkste partij en motor binnen de meerderheid draagt Overijse2002
ook een grote verantwoordelijkheid. Daarvoor kunnen we rekenen op een sterk
team van mandatarissen die elk op hun terrein het beste van zichzelf geven als
burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid,
lid van de politieraad of van andere commissies. Daarnaast is de partij ook
verzekerd van de inzet van gewone leden die ijveren voor het welzijn van onze
gemeente en haar burgers.
In 2012 trokken we naar de kiezer met een ambitieuze visietekst (nog steeds op
onze website www.overijse2002.be te raadplegen). In die tekst bakenden we vijf
grote clusters af: vrije tijd, omgeving, zorg, werken en onderwijs. Op basis daarvan
stelden we dan een lijst op met concrete actiepunten die we op korte, middellange
en lange termijn wilden realiseren. Overijse2002 staat voor een Vlaams, groen,
gastvrij, veilig en financieel gezond Overijse waar iedere Overijsenaar op elke
leeftijd op een aangename manier kan leven, wonen, sporten, werken, naar
school gaan en zich ontspannen.
Nu we halverwege de legislatuur zijn aanbeland, is het nuttig even een tussentijdse
balans op te maken. Wat is er waargemaakt van al die verkiezingsbeloftes? Wat
is er concreet op het terrein gerealiseerd? En wat kunt u nog verwachten?
Wij zijn trots op wat we al verwezenlijkt hebben, maar zijn ons ervan bewust
dat het werk nog lang niet af is. Ook wij vinden dat bepaalde dossiers erg lang
aanslepen en dat de communicatie soms beter kan. Dat neemt niet weg dat wij
de komende drie jaar even hard aan de weg zullen blijven timmeren. Voor u en
voor Overijse.
Veel leesplezier!
Marc De Kegel, voorzitter

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.
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Vrije tijd

We willen het uitgebreide Nederlandstalige verenigingsleven ondersteunen en ook oog hebben voor nieuwe tendensen in het VRIJETIJDSLEVEN. Naast het
traditionele aanbod verdienen ook tijdelijke projecten
onze aandacht. Het aanbieden van een degelijke infrastructuur is hierbij een belangrijke factor. Het hele
vrijetijdsleven speelt trouwens een grote rol bij de integratie van nieuwe inwoners in onze gemeente. In heel
dit verhaal is de wisselwerking tussen de gemeente en
de verschillende adviesraden cruciaal. De voorbije drie
jaar zijn er al talrijke inspanningen geleverd, maar een
snel veranderende samenleving vraagt ook voortdurend creatieve bijsturingen. En dat is precies waar we
de komende jaren op focussen.

FILIP B.
gemeenteraadslid

JEROEN

“Als fervent loper kijk
ik uit naar de nieuwe
atletiekpiste. Achter de
schermen werkt men
hard om dit dossier rond
te krijgen. Spijtig genoeg
neemt dit door allerlei
omstandigheden veel tijd
in beslag. Toch moeten we
dit deze legislatuur kunnen
afronden.”

lid Overijse2002

“Eindelijk heeft centrum
Overijse ook zijn jeugdhuis.
Een verkiezingsbelofte die
gerealiseerd is dankzij het
ter beschikking stellen van
een pand. Het is nu aan de
jongeren om hier hun plek
van te maken.”

DIRK H.
lid Overijse2002

“De druivenfeesten
zijn eindelijk de goede
weg ingeslagen. De
samenwerking met
Overijsenaren en de vele
vrijwilligers zorgt voor een
nieuwe dynamiek. Maar er
zijn nog steeds verbeteringen
mogelijk. Een uitdaging voor
de volgende edities.”

ETIENNE
voorzitter bibliotheekcommissie

“Met de werking van de bib spelen we in op de hedendaagse
noden. Via de boekenschuif zijn we ook buiten de openingsuren bereikbaar, de DVD-collectie wordt voortdurend uitgebreid en met het taalpunt Nederlands ondersteunen we
anderstalige inwoners om de taal onder de knie te krijgen.”

PETER
schepen voor jeugd

“Kamp Kwadraat is ondertussen een begrip geworden in
Overijse. Het vrijetijdscentrum huisvest ondertussen het
speelplein en de buitenschoolse kinderopvang, maar ook
talrijke verenigingen en inwoners uit Overijse maken regelmatig gebruik van de infrastructuur. Met aandacht voor de
groene omgeving is ook het aanbod de laatste jaren sterk
uitgebreid. Ook de volgende jaren zijn er nog investeringen
gepland om een aangename, modern vrijetijdscentrum te
kunnen aanbieden.”

DIRK B.
burgemeester

“Als grootste druivengemeente zijn wij fier op ons Vlaams,
groen en gastvrij karakter. In Overijse is voor elk wat wils:
werken, sporten, feesten, ontspannen… En dat in een
rustige omgeving met een afwisselend landschap van
valleien en plateaus.”

Zorg

ZORG DRAGEN voor alle inwoners in Overijse, groot of klein,
jong of oud, zwaar hulpbehoevend of niet. In een gemeente
als Overijse is het van belang dat er voor alle betrokkenen
een degelijk zorgbeleid wordt uitgetekend. Daarom vinden
we het essentieel dat alle betrokken actoren binnen welzijn,
opvang, OCMW en ouderenzorg hun beleid zo goed mogelijk
op elkaar afstemmen. Uiteraard speelt het OCMW een
centrale rol als regisseur binnen dit landschap. Met het op
elkaar afstemmen van acties en het verder uitbouwen van
het zorgbeleid zijn we volop bezig, maar ook de volgende
jaren zal dit nog heel wat inspanningen vergen.

PIETER
OCMW-raadslid

“Na de geslaagde nieuwbouw van het woonzorgcentrum
Mariëndal moet dringend ook de omgeving aangepakt
worden. Binnenkort start de heraanleg van het park met
bijzondere aandacht voor de vijver en de wandelpaden.”

BEA
lid dagelijks bestuur

“Geslaagde woonprojecten
zoals in Maleizen tonen
de noodzaak aan van
betaalbaar wonen. Gelukkig
staan er nog projecten in
de steigers op Drogenberg
en Solheide. Als mama
van prille twintigers vind
ik het belangrijk dat ze in
eigen streek kunnen blijven
wonen.”

SIEL
OCMW-raadslid

“Een hartvriendelijke gemeente kan levens redden. Ik
wil zo veel mogelijk mensen aansporen om de opleiding
reanimatie te volgen en kennis te maken met de AEDtoestellen (i.e. Automated External Defibrillator) zodat in
geval van nood de talrijk aanwezige AED-toestellen in de
gemeente correct gebruikt kunnen worden en de
eerste hulp zo efficiënt mogelijk verloopt.”

LIEVEN
OCMW-raadslid

“Dankzij de samenwerking tussen verschillende
zorgactoren is er een goed draaiend sociaal restaurant
opgestart in het WZC Mariëndal. Voor dagopvang kunnen
zorgbehoevenden binnenkort terecht in Ter IJse (CADO),
zodat de mantelzorger ook even op adem kan komen.”

INGE
OCMW-voorzitter

“We starten met de uitbouw
van een woonzorgzone
tussen het WZC Mariëndal,
het Brouwershof en het
aangekochte terrein in
de J.B. Dekeyserstraat.
Betaalbare kinderopvang,
woongelegenheden voor
personen met extra
zorgnoden en senioren
krijgen hier een plek.”

Onderwijs

Met bijna 25.000 inwoners in onze gemeente
spreekt het voor zich dat we een uitgebreid
ONDERWIJSAANBOD in onze gemeente hebben.
We vinden het belangrijk dat er over de netten
heen kwaliteitsvol, Nederlandstalig onderwijs
wordt aangeboden. Voor de gemeentelijke scholen
(kleuter-, lager- en technisch/beroepsonderwijs)
streven we naar een degelijke infrastructuur om
hedendaags onderwijs aan te bieden.

ELISA
gemeenteraadslid

MONIQUE

“Door taallessen te geven aan anderstalige voetballertjes
bij Tempo heb ik kunnen vaststellen dat Nederlands leren
belangrijk is voor een goede integratie. Daarom ben ik blij
dat de gemeente blijft inzetten op Nederlandse taallessen.”

Lid Overijse2002

“Met de bouw van nieuwe kleuterklassen in GBO
en Lotharingenkruis, de renovatie van het GITO en
investeringen in moderne leermiddelen kunnen we
hedendaags onderwijs aanbieden. Op die manier
bereiden we onze leerlingen voor op hogere studies en de
arbeidsmarkt.”

JAN
schepen voor ruimtelijke ordening

“Ruimtelijke ordening is al lang geen statisch gegeven
meer. Daarom werken we met de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen en masterplannen aan het
toekomstgerichte beeld van Overijse.”

Werken

Ook het ONDERNEMEN is in onze middelgrote gemeente een relevante
pijler. Het ondersteunen van de lokale ondernemers en het proberen te
verstevigen van de handelskernen zijn hier de belangrijkste acties. Ook
dit is een voortdurend veranderende wereld waar we ondernemend uit
de hoek moeten blijven komen.

JACQUES
OCMW-raadslid

“Een uitnodigend dorpsplein
moet dynamiek brengen in
de ‘proche’. Met de aanleg
van het plein in Terlanen, de
goedkeuring van het RUP
Maleizen Centrum en de
opstart van het masterplan
Jezus-Eik trekken we volop
deze kaart.”

LEO
schepen voor lokale
economie

“Via samenwerking met de
lokale handelaars, de raad
voor lokale economie en de
KMO’s maken we werk van
handelskernversterking.
Inspelen op nieuwe trends
zoals pop-upwinkels,
pilootprojecten opstarten
en over de grenzen heen
kijken, spelen hierbij een
cruciale rol.”

MARC Vdv
lid Overijse2002

“Ik vind het belangrijk dat de overlast bij werken beperkt
blijft. Daarom moeten we o.a. rioleringswerken en
vervanging van nutsleidingen blijven koppelen aan de
heraanleg van voetpaden, straten en pleinen.”

Omgeving

Zorgzaam omspringen met de omgeving in onze GROENE,
VLAAMSE DRUIVENGEMEENTE en voortdurend de juiste
afwegingen maken op het vlak van ruimtelijke ordening,
infrastructuur, mobiliteit, milieu, veiligheid en woonbeleid.
Dat is de uitdaging die we in 2012 zijn aangegaan! Vandaag
zijn er al heel wat projecten gerealiseerd of in uitvoering,
terwijl er andere in de steigers staan. We moeten voor elke
project een evenwichtige afweging proberen te maken
en trachten de verschillende elementen op elkaar af te
stemmen. Geen eenvoudige opdracht, maar een boeiende
uitdaging.

LEEN
gemeenteraadslid

STEF
politieraadslid

SANDRA
secretaris Overijse2002

“Een inbraak in onze
woning begin 2015 en een
verdacht rondlopen om ons
huis net voor Kerst vorig
jaar, was de aanleiding voor
de oprichting van het eerste
Buurt Informatienetwerk
van Overijse om het
veiligheidsgevoel te
verhogen.”

“Omliggende politiezones
zijn jaloers op ons ANPRcameranetwerk. Meerdere
diefstallen, gevallen van
oplichting en ongevallen
met vluchtmisdrijf werden
dankzij dit netwerk
opgelost. Daarom worden er
in 2016 nog extra camera’s
bijgeplaatst.”

“We mogen fier zijn op onze druivengemeente en dit ook
laten zien in het straatbeeld. Op mijn voorstel werden
verschillende druivelaars op openbare plaatsen aangeplant.
Inwoners kunnen ook plantjes aankopen en een cursus
volgen om ze te onderhouden.”

JOKE
bestuurder Interrand

“Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeentediensten en Interrand is het gebruiksgemak van het recyclagepark toegenomen. De verhoogde prijzen kaderen in
het principe ‘de vervuiler betaalt’ en heeft het afvaltoerisme
doen afnemen.”

JORIS
lid Overijse2002

“De zwakke weggebruiker verdient meer aandacht. Het
opwaarderen van de trage wegen, het respecteren van
de zone 30 en het afschaffen van de voorrang van rechts
op hoofdwegen met een fietspad dragen bij tot meer
verkeersveiligheid.”

YVAN
lid Overijse2002

“Biodiversiteit vind ik meer dan een modewoord. Met acties
rond het vliegend hert en de vroedmeesterpad beschermen
we onze koesterdieren. Met andere initiatieven zoals het
verdelen van bermbloemzaad, zwerfvuilacties en de paddenoverzet betrekken we jong en oud bij natuurbehoud.”

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

Winterrestaurant
ZONDAG 29 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 lasagne
Dessertenbuffet

Nieuwjaarsdrink 2016

ZONDAG 10 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.

