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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN
Dirk Brankaer
FOCUS OP
Realisaties
OCMW’EETJES
Restaurant Mariëndal - Vrijwilligers - Kerstmarkt WZC
DE ALLEREERSTE KEER
Stefan Vanderlinden

VOORWOORD
BESTE LEZER,
We zijn heel blij u het vijfde nummer
van ons OV2002-magazine te kunnen
voorstellen. Ook deze keer hebben we gestreefd naar een mix van
artikels die u een beeld geven van
wat er op politiek vlak reilt en zeilt in
Overijse. Politici, wie zijn ze en vooral
wat doen ze? We hopen u op die vragen een antwoord te geven.
In dit nummer kunt u een dagje
volgen uit het leven van onze burgervader Dirk Brankaer. Een druk
bezet man, zoals u zelf zult kunnen
vaststellen.
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Verder willen we in een fotoreeks
graag focussen op de vele werken die
in onze gemeente worden uitgevoerd.
Overijse werkt aan zijn toekomst en
dat gaat soms gepaard met de nodige
hinder. Daarna is onze gemeente echter weer een stukje fraaier, groener
en milieuvriendelijker geworden.

rapen, met deze keer de focus op
het Cultuur-in-je-buurtjaar ‘Meer
Maleizen’ en meer info over het
masterplan Jezus-Eik en het RUP
Brusselsesteenweg.

Marc De Kegel

In de rubriek OCMW-eetjes leest u
meer over wat er op sociaal vlak zoal
beweegt. Graag willen we daarbij ook
de talrijke vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Verder nog artikels over
het ‘Huis van het Kind Druivenstreek’
dat onlangs werd voorgesteld en over
de goedkeuring van het aanbestedingsdossier studie woonzorgzone.
Ook in de gehuchten valt nieuws te

Verder komt u meer te weten over
wat natuurverbindingen eigenlijk
zijn. In de rubriek De allereerste
keer komt u alles te weten over
de eerste ervaringen van Stefan
Vanderlinden als fractievoorzitter van
OV2002-NV-A-CD&V.
Op de achterflap kunt u zien dat de
zomer voor de deur staat. U hoeft
echt niet naar het buitenland te
gaan als u ziet welke activiteiten er
allemaal gepland zijn in onze eigen
gemeente. Wij wensen u in ieder
geval veel leesplezier!
Marc De Kegel,
Voorzitter Overijse2002

OCMW’EETJES
Sociaal restaurant in Mariëndal
groot succes dankzij de vele
vrijwilligers
In november 2014 opende het
sociaal restaurant ‘voorzichtig’ zijn
deuren. Voorrang werd gegeven
aan de bewoners van de serviceflats en de inschrijvingen werden
georganiseerd per gehucht (om het
vervoer te vergemakkelijken). Snel
kregen we veel aanvragen, zowel
van vrijwilligers als van mensen die
wilden komen eten. In januari werd
het sociaal restaurant opengesteld
voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet om een maaltijd van
het OCMW te krijgen, ongeacht het
gehucht waar men woont.
Nu ontvangen we in ’t Overzicht
wekelijks op donderdag een
dertigtal eters. Ook vervoer wordt
aangeboden tegen een kleine
vergoeding. Voor meer info: zich
wenden tot de diensten van het
OCMW (02/687 51 56).

Opbrengsten ‘Kerstmarkt WZC
Mariëndal’ voor Muscaloco
Voor het tweede jaar op rij organiseerde het WZC een kerstmarkt
samen met de hobbyclub Mariëndal.
De handwerkjes, gemaakt door onze
residenten, zijn een echte rage en zo
konden we een aardig bedrag inzamelen. In maart werd de opbrengst
overhandigd aan Muscaloco, de enige
inclusie Murgafanfare in Vlaanderen.
Als dank brachten zij een wervelende
muziek- en dansshow voor onze residenten en bezoekers.

OCMW Overijse dankt zijn
vrijwilligers
Dagelijks doet onze gemeenschap
een beroep op talrijke vrijwilligers.
Daarom zet het OCMW eenmaal per
jaar zijn vrijwilligers in de bloemetjes. Ze worden uitgenodigd voor
een feestmaal en ontvangen een
boekenbon als dank. Onze vrijwilligers zijn vooral werkzaam in het
sociaal restaurant, het WZC (als
voorlezer, begeleider van het creaatelier, wandelmentor, cafetaria
verantwoordelijke enz.) en binnen de
mindermobielencentrale.
We zijn vooral trots op een aantal
jongeren die maandelijks langs
komen in het WZC om samen met de
residenten met de WII-console aan
de slag te gaan, een gezelschapspelletje te spelen of gewoon een praatje
te maken.
Dit verdient absoluut een woord van
dank!

FOCUS OP...
REALISATIES

Nieuwe bestrating en nutsvoorzieningen Frans Verbeekstraat

Renovatie GITO
Restauratie kerk Jezus-Eik

Wegenwerken
P.I. Taymansstraat

Aanpassingswerken
containerpark
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EEN DAG UIT
HET LEVEN VAN...
BURGEMEESTER
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DIRK BRANKAER

09.00
EEN (DONDER)DAG IN DE OCHTEND
07.00

	opstaan

07.10

	zweten op de hometrainer (probeer dit dagelijks te doen)

07.45

	na ontbijt opvang van een kleinkind

08.30

	kleinkind naar school brengen

09.00

	Politiecollege (om de twee weken). Hier worden de budgetten
gecontroleerd, de prioriteiten vastgelegd en de werking
besproken. Maandelijks rapporteert de korpschef aan het
politiecollege, dat bestaat uit de burgemeesters van de
aangesloten gemeenten (Overijse en Hoeilaart).

11.45

	Dagelijkse bespreking met de gemeentesecretaris van de
stand van zaken. Vooral de iets moeilijkere dossiers worden
hier besproken.

14.00

	Vergaderingen, overleg met collega schepenen, met
raadsleden en met verantwoordelijken van de administratie.

20.00

	Af en toe vergaderen, maar ook graag thuis.

14.00

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 DIRK
• Geboren 23 september 1954 te
Overijse
• Lagere school: GBO
• Latijn-Griekse humaniora: SMO
(toen St.-Jozef college)
• Graduaat (bachelor) tuin- en
landschapsarchitectuur
• Ik ben een overtuigde scout en
doorliep het hele scoutsgebeuren
van welp tot leiding verkenners.
• Huwde in 1976 met Johanna
Broekaert
• Vader van 3 straffe zonen: Bram,
Kobe en Lander
• Grootvader van 9 schatten: Emma,
Wannes, Kato, Noor, Jeff, Milly,
Jack, Wilma en Cesar
• Richtte tuinaanlegbedrijf op in 1977
• Startte in de actieve politiek in 1993
• Werd gemeenteraadslid in 1994
• Werd burgemeester in 2001

OCMW-RAAD OVERIJSE KEURT
AANBESTEDINGSDOSSIER
STUDIE WOONZORGZONE GOED
Op maandag 23 februari werd het aanbestedingsdossier voor het opmaken
van een studie over een woonzorgzone in de J.B. Dekeyserstraat in Overijse
goedgekeurd. De OCMW-voorzitter is verheugd met deze studie te kunnen
starten.

Lieven Bennekens OCMW-raadslid, Inge Lenseclaes OCMW-voorzitter en
Siel Olbrecht OCMW-raadslid

In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 hebben de gemeente en het
OCMW in 2013 een bevraging van de bevolking gedaan. Met dit dossier kunnen we nu tegemoetkomen aan de meeste wensen en knelpunten wegwerken die toen naar voren zijn gekomen. Met deze woonzorgzone kunnen we
dus verschillende prioritaire acties van het goedgekeurde meerjarenplan
realiseren. Bovendien kunnen we dit project meefinancieren met behulp
van een verkregen erfenis. Het was immers de uitdrukkelijke wens van de
schenker dat dit geld aan een breed sociaal doel zou worden besteed.
In deze studie wordt gevraagd om volgende zaken te onderzoeken:
• een zone voor zorgwonen. Hiervoor zijn er reeds verkennende gesprekken geweest met de instellingen voor personen met een handicap, want
ook deze mensen kunnen hier hun thuis vinden. De woonzorgzone is
bovendien uitstekend gelegen: dichtbij het woonzorgcentrum waar we
over alle professionele hulpverlening beschikken en dichtbij het park
Mariëndal.
• het inrichten van een groepsopvang voor kinderen, jonger dan drie jaar.
Dit in aanvulling op het reeds bestaande aanbod van kinderopvang door de
onthaalouders aangesloten bij het OCMW.
De OCMW-raad heeft in de opdracht ook uitdrukkelijk opgenomen duurzaam bouwen zeer belangrijk te vinden. Dit innovatieve project kan een
prachtig verhaal worden van integratie, elkaar helpen en steunen. Hopelijk
krijgen we een aantal mooie ontwerpen te zien.

DE ALLEREERSTE KEER
Na de verkiezingen van 2012 maakte
Stefan Vanderlinden de overstap van
de OCMW-raad naar de gemeenteraad. Als kersvers gemeenteraadslid
werd hij meteen ook voorgedragen
als fractieleider voor de fractie
Overijse2002-N-VA-CD&V.
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Waarmee vult een fractieleider zijn
politieke dagen?
Elke maand - een week voor de
gemeenteraad - roep ik de fractievergadering van Overijse2002-NVA-CD&V bijeen. Samen overlopen
we dan de agenda van de komende
gemeenteraad. Onze fractie bestaat uit alle gemeenteraadsleden
en schepenen/burgemeester van
Overijse2002-N-VA en CD&V. Het
spreekt voor zich dat ik als voorbereiding op deze vergadering de dossiers op het gemeentesecretariaat
in de Vuurmolen eerst doorneem.
Als voorzitter van de fractievergadering is het immers mijn taak
ervoor te zorgen dat de vragen van
de gemeenteraadsleden door onze
bevoegde schepenen beantwoord
worden en dat we een gemeenschappelijk standpunt innemen en
dat op de gemeenteraad verdedigen. Goed fractiewerk betekent dus
eigenlijk dat er voor onze fractie op
de gemeenteraad zelf geen open

FRACTIELEIDER
OVERIJSE2002
STEFAN VANDERLINDEN
vragen meer zijn. Meestal worden
vragen van de leden van de oppositie door de bevoegde schepen
beantwoord, maar als fractieleider
komt het al eens voor dat ik tussenkom en de visie van onze fractie
toelicht en verdedig.
Heb je naast fractieleider nog andere politieke bezigheden?
Als gemeenteraadslid gaat mijn
belangstelling uit naar alle dossiers
rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en jeugd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen en masterplannen voor Maleizen, Jezus-Eik
en de Brusselsesteenweg bestudeer
ik dan ook in detail, waarna ik mijn
input aan schepen Jan Debroyer
geef. Daarnaast ben ik ook politie-

raadslid en volg ik de realisatie van
het ANPR-netwerk van nabij op. Dat
netwerk werd intussen geïnstalleerd en begint zijn eerste vruchten
af te werpen. Als voorzitter van de
gemeenteraadscommissie voor
intergemeentelijke samenwerking
volg ik ten slotte ook de werking op
van de intercommunales Interrand
(afvalophaling), Iverlek & Finilek
(Gas & Elektriciteitsdistributie) en
Haviland. Deze commissie adviseert
de gemeente over de in te nemen
standpunten en het stemgedrag van
onze vertegenwoordigers in de algemene vergadering van deze intercommunales. Een volle agenda met
veel vergaderingen dus, maar ik zie
het als een leuke manier om gepassioneerd met Overijse bezig te zijn.

NATUURVERBINDINGEN
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staat een hoofdstuk met een lijstje “te doen”. Eén ervan is een visieontwikkeling voor Jezus-Eik. Vandaar dat er het voorbije jaar en dit jaar een masterplan Jezus-Eik centrum werd
neergeschreven door een studiebureau. Geen juridisch document, maar een gewenst streefbeeld: waar willen we de
volgende decennia met Jezus-Eik naartoe? Als er lokale beleidsstappen worden gezet, moet dit aan dat streefbeeld
worden getoetst.
Aansluitend aan het masterplan wordt er ook gewerkt aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Brusselsesteenweg,
ongeveer gesitueerd vanaf de Graaf J. De Meeusstraat tot aan de Hoevestraat. Hierin worden antwoorden gezocht
op heel wat problemen zoals uitgebreide handelsactiviteiten, lintbebouwing, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
Uiteraard komen ook in beide studies de natuurverbindingen uitgebreid aan bod, onder de noemer ‘connectiviteit
met het Zoniënwoud’. De samenwerkingsgroep Horizon, samengesteld door de gemeenten Overijse en Hoeilaart en
het Agentschap Natuur en Bos (ANB) toetst visies en bekijkt de mogelijkheden op het terrein om die band met het
Zoniënwoud aan te trekken. Een bredere natuurverbinding die dan in het vizier komt, is deze tussen het Zoniënwoud
en het Meerdaalwoud, vroeger samen een deel van het historische Kolenwoud. In Overijse trachten we een stukje
van die verbindingspuzzel te leggen door te proberen een samenwerkingsverband op te zetten met de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM).

IN DE
GEHUCHTEN
CULTUURJAAR MEER MALEIZEN
DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Ieder jaar wordt het verenigingsleven in een van de dorpskernen extra ondersteund. In 2015 is Maleizen aan de beurt!
Heel wat activiteiten krijgen een duwtje in de rug. De voorbije maanden
waren al heel druk met het tuinenbezoek, de opening van het toeristische
seizoen, het kioskconcert in Park Michiels, de wielerkoers, de lezing van Dixie
Dansercoer en - niet te vergeten - de succesvolle erfgoeddag in Maleizen en
de superlarge Bakenbosfeesten.
Tijdens het weekend van 11, 12 en 13 september is een bezoek aan Maleizen
ook zeker de moeite waard. Maxi Maleizen Rommelt wordt een superweekend met concerten, een open monumentendag, een dorpsloop, een openluchtfilm enz. Tot eind 2015 volgen de activiteiten elkaar in sneltempo op.
Voor Overijse2002 is het verenigingsleven een van de belangrijkste pijlers voor
de leefbaarheid van een gehucht of dorpskern. Nu reeds willen we alle vrijwilligers danken die dit Cultuur-in-je-buurtjaar Meer Maleizen hebben mogelijk
gemaakt.

7

OPGESTART
DRUIVENSTREEK

Op 22 april 2015 werd voor een volle
patio in De Bosuil het ‘Huis van het
kind Druivenstreek’ feestelijk voorgesteld aan alle mogelijke partners
uit Overijse en Hoeilaart. Het ‘Huis
van het kind’ wil in de eerste plaats
informatie, activiteiten en dergelijke
samenbrengen die te maken hebben
met opvoeding en die dan doorspelen
aan de ouders en organisaties die zich
hiermee bezighouden.
In de loop van 2014 werkten de gemeenten Overijse en Hoeilaart samen
met de OCMW’s aan een erkenningsdossier voor het project ‘Huis van
het kind Druivenstreek’. Daarnaast

werden er in de beide gemeenten een
aantal externe partners gezocht om
dit project mee te ondersteunen en
hun handtekening te zetten onder het
erkenningsdossier. In de loop van het
najaar 2014 werd ons gemeld dat we
vanaf 1 januari 2015 effectief erkend
zijn als intergemeentelijk samenwerkingsverband en konden we concreet
aan de slag.
Vanuit de missie ‘samen bouwen aan
de kansen voor optimale ontplooiing voor elk kind en elke jongere tot
25 jaar’ wordt er gewerkt aan een
netwerk rond opvoedingsondersteuning en sociale cohesie, maar ook

rond preventieve gezondheidszorg.
Een kerngroep met vertegenwoordigers uit de gemeenten en OCMW’s
zal verschillende werkgroepen
aansturen om dit uit te bouwen.
Op korte termijn worden er al drie
groepen opgestart: een werkgroep
Opvoedingsondersteuning, een
werkgroep Kinderen in Kansarmoede
en een werkgroep Communicatie en
toegankelijkheid.
We staan nog maar aan het begin van
deze samenwerking, maar we geloven
dat dit project kansen kan bieden aan
ouders, opvoeders, tieners, jongvolwassen, verenigingen enz. Dit alles
is mooi verwoord als ‘Samen mee
groeien in opvoeden’. Binnenkort vind
je alle info op www.huisvanhetkinddruivenstreek.be
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27

Tropiscala

27
26-28

Wandeling vliegend hert
Braderie Overijse centrum

28

Doortocht BK Eizer

COLOFON

JULI
10

Eerste Druivenknip

11	Tropical BBQ
Den Bloets Eizer
12	Terlanen Kermis
Langste tafel

AUGUSTUS

01-02

Keizer Karelfeesten

02
Wielerwedstrijd Tombeek
08
Wielerwedstrijd Molenhoek
09	KVLV ‘Meer Maleizen’
gezinswandeling

21-26

Druivenfeesten

24

Busrit 150 zoete zomers

12	Big Jump
Meer Van Overijse-Genval
25-26 Mosselkermis Terlanen

Dit magazine is een uitgave van Overijse2002. Voorzitter: Marc De Kegel • Secretaris: Sandra Wille • Penningmeester: Lieven Bennekens. • Foto’s:
Tom Van Dongen • Concept en realisatie: UPside.be • Druk: Drukkerij De Coster Overijse • Coördinatie: Peter Van den Berge • Redactiebijdragen van: Dirk Brankaer, Jan
De Broyer, Leo Van den Wijngaert, Peter Van den Berge, Inge Lenseclaes, Stefan Vanderlinden, Marc De Kegel • Verantwoordelijke uitgever: Sandra Wille, Kasteelstraat 45,
3090 Overijse • Contact via info@overijse2002.be of redactie@overijse2002.be.

