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De opvolging
Na jaren lang het boegbeeld te zijn geweest van Overijse 2002 besliste Dirk Brankaer om de 
fakkel door te geven. Blijkbaar verwachtte iedereen Jan aan het roer. Maar Overijse 2002 zou 
Overijse 2002 niet zijn, indien zij het niet anders zouden doen. In het begin van het jaar werd de 
tandem Inge en Jan naar voor geschoven. 

Nu Dirk afscheid neemt, blijven de vier sterkhouders Inge, Jan, Leo en Peter op post en wordt 
de ploeg aangevuld met Joke Lenseclaes. Zij wordt de nieuwe OCMW voorzitter. Totaal nieuw 
voor Overijse is een vrouw aan het roer van de gemeente. Inge Lenseclaes wordt de eerste vrou-
welijke burgemeester van Overijse. 

Coach Dirk heeft alles in het werk gesteld opdat de opvolging vlot zou verlopen. Hij laat een 
sterke ploeg achter. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij samen met de coalitiepartners voor 
de nodige continuïteit in het beleid zullen zorgen.

Toch wordt het ook een beetje anders. En dat is goed. Nieuwe inzichten, andere accenten zijn 
nodig; want het beleid is een dynamisch gegeven dat steeds in evolutie is. Zeker in onze snel 
veranderende wereld, moeten wij ons zelf regelmatig in vraag stellen. We moeten open staan 
voor nieuwe ideeën en vooral voeling houden met de burger. 

Daarom is het goed dat er bij de mandatarissen nieuw bloed komt (Sielke en Bea). Vrouwen, ook 
dat is een goede zaak. Vrouwelijke intuïtie is een bijkomend talent in ons bestuur. Wij aanzien deze 
wissel dan ook als een positief gegeven. Dit echter zonder enige afbreuk te doen aan het vele werk 
van onze burgervader Dirk. Hij stond aan de wieg van Overijse 2002 en 
loodste de partij naar verschillende successen. Dirk drukte zijn stem-
pel op het bestuur van onze mooie gemeente waar het goed toeven is. 

Daarom dit woord van dank voor zijn inzicht, zijn leiding en inzet 
voor de partij en voor onze gemeente. Bedankt Dirk en veel succes.

In deze folder vindt u verder op de binnenpagina’s de realisa-
ties van Dirk, de schepenen en de rest van het team, evenals 
een voorstelling van de nieuwe OCMW- en gemeenteraadsleden.  
Fijne vakantie iedereen!

Erik Leskens, voorzitter Overijse2002

Beste Overijsenaren,
Voor velen onder jullie is het als een verrassing overgekomen dat 
ik mijn mandaat op het einde van de maand ter beschikking stel. 
Velen vragen naar de reden van het stopzetten van mijn mandaat 
als burgemeester. Wel de reden ligt vooral in mijn persoonlijke le-
venssfeer. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, beschik 
nog over een goede gezondheid en ik ben vader van 3 zonen en 9 
kleinkinderen. Het familiale deficit dat ik de laatste 16 jaar heb 
opgebouwd vraagt om een inhaalbeweging. Emma, Wannes, Kato, 
Noor, Jeff, Milly, Jack, Wilma en Cesar zullen hun opa wat vaker 
zien. Als dat geen goede reden is om wat afstand te nemen van het 
professionele leven.

Bovendien verheug ik mij in mijn opvolgster: Inge Lenseclaes is 
van een jongere generatie en heeft als schepen/OCMW voorzit-
ter de nodige ervaring. Het is de eerste keer in de geschiedenis 
van Overijse dat een dame de burgemeesterssjerp mag dragen. 
Proficiat Inge! Ik geef met plezier het roer door aan deze sterke 
dame.

Beste Overijsenaren, het mooiste geschenk dat ik in mijn leven kon 
krijgen hebben jullie mij gegeven. Ik mocht 16 jaar burgemeester/
burgervader zijn van mijn geboortedorp. Van de gemeente waar ik 
opgroeide en school liep.

Bij mijn aantreden beloofde ik dat we van Overijse een aangena-
me en levendige gemeente zouden maken. Met projecten als de 
Vuurmolen, en de herinrichting van het centrum heb ik, samen 
met de beleidsploeg, grote stappen in die richting gezet.

Ik dank de vele mensen die mij op dit boeiende traject hebben ge-
steund en bijgestaan. Fier en dankbaar zijn op dit ogenblik mijn 
overheersende gevoelens. Dank en tot weldra ergens in ons 
mooie Overijse.

Groeten, Dirk Brankaer

BEDANKT DIRK, SUCCES INGE!

Volg ons via https://www.facebook.com/Overijse2002.



ONZE REALISATIES  

We willen werk maken van vlottere 
overgangen tussen de fietspaden en 
de wegen

Verbeteren aansluiting fietspad, trage weg 
van Ballingstraat en Groeneweg

Jaarlijks terugkerend budget voor heraanleg kasseiwegen

Heraanleg speelplaats kleuterschool Lotharingenkruis

Verbeteren accommodatie Chiro en uitbrei-
den parking Bosuil: een win-win

Uitwerken van een toekomstvisie samen met de inwoners van Jezus-Eik

‘De Flos’ de oude boswachters-
woning in Jezus-Eik wordt ver-
worven als gebouw voor de Chiro

Aankoop Fortis-gebouw om het 
sociaal objectief te behalen voor 
betaalbaar wonen

Onder impuls van Overijse 2002 werd het ontwerp va het dorpsplein goedgekeurd en ontwikkeld. 
Vandaag is het nieuwe plein een aangename ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud

Het sanitair van het “Den Turf” wordt 
in augustus 2018  grondig vernieuwd

Jaarlijks helpen we telkens honderden 
padden oversteken

De Bollestraat werd heraangelegd

Terhulpsesteenweg: zowel riolering als boven-
bouw werden aangepakt

Renovatie Kamp Kwadraat tot een 
duurzaam en groen vrijetijdscentrum 

Jaarlijks vangen we honderden 
kinderen op tijdens de vakanties 

Blijven investeren 
in Overijse als een 
gezonde en sportieve 
gemeente samen met 
onze verenigingen 

Webwinkel voor inschrijvingen sport-
kampen, speelpleinen, IBO ...

Binnenkort wordt er gestart 
met e-readers en e-boeken. 
De Bib zal vanaf volgend jaar 
ook uitgerust worden met 
zelfuitleenbalies

Overstromingen tegengaan in de Marnixlaan door  
het aanleggen van een groen waterbufferbekken

Gemeente verzet zich, samen met de dorpsraad, tegen de 
komst van een megalomaan project

Afbraak vervallen serre zodat 
Maleizen er een natuurlijke en 
veilige speelomgeving bij heeft

Gemeente investeert mee in erfgoed (Sanatorium) en maakt deze toegankelijk voor elke 
bezoeker

Wijzigingen voorrangsregeling op kruispunt Lanestraat / Bergstraat Rioleringswerken en  heraanleg 
straat tot een veiligere 
woonomgeving

Meer investeren in milieu-
vriendelijke voertuigen

Plannen van een atletiekpark Investeren in zorgwonen voor 
zorgbehoevenden

De druif blijft een belangrijk toeristische trekpleister voor Overijse en de Druivenstreek.  
De serristencursussen zijn een groot succes om de druiventeelt te garanderen voor de toekomst

Combinatie van groene water-
buffering en uitbouw van sport 
en vrijetijdsinfrastructuur

Heraanleg van het park Mariëndal met projectsubsidies “Natuur in je 
Buurt” van ANB

Het begijntjesbad is toe aan een 
doorgedreven renovatie en Overijse 
heeft hiervoor 450 000 euro subsidies 
gekregen

MALEIZEN

TERLANEN

EIZER

JEZUS-EIK

CENTRUM

TOMBEEK
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Beste Overijsenaren,
Met veel trots mag ik me vanaf 1 juli jullie burgemeester noemen. En niet alleen dat, ik ben er ook fier 
op dat ik de eerste vrouwelijke burgemeester van Overijse ben.

Dirk opvolgen is een uitdaging die ik met zeer veel goesting, enthousiasme en gedrevenheid aanga. 
Ik heb de afgelopen jaren veel van Dirk geleerd en ben hem daar dan ook heel dankbaar voor. Ik wil 
hierbij dan ook zeker onze ploeg bedanken voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben. Jan, Leo, 
Peter en Joke samen gaan we verder bouwen aan ons Overijse.

Burgemeester is niet zomaar een job, het is een passie, één die ik met zeer veel engagement zal 
invullen. We hebben nog 1 jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en samen met de hele 
ploeg zullen we ons engageren om de lopende dossiers tot een goed einde te brengen: de atletiek-
piste, het Land Inrichtings Project (LIP), Masterplan Jezus-Eik, fietspad Terlanenveld, de Zuidflank 
om er maar enkele te noemen.

Burgemeester zijn, houdt ook in dat ik de fakkel in het OCMW doorgeef aan Joke. Zelf was ik niet veel 
ouder dan Joke toen ik 10 jaar geleden verkozen werd tot voorzitter. Joke ik wens je zeer veel geluk 
en ben er gerust in dat het sociaal beleid van onze gemeente in handen is van een sterke “madam”.

Inge Lenseclaes

Door het pensioen van onze Burgemeester en de verhuis van gemeenteraadslid Elisa Stuckens naar 
Duisburg volgen er een aantal wijzigingen in de gemeente- en OCMW-raad. Lieven Bennekens en 
Siel Olbrecht schuiven van de OCMW-raad door naar de gemeenteraad. Bea Vanderlinden en Sielke 
Demecheleer worden raadslid voor het OCMW, Joke Lenseclaes wordt Voorzitter.

“Toen mij gevraagd werd om de fakkel van het OCMW-
voorzitterschap over te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld. 
Als gemeenteraadslid is dit voor mij een nieuwe uitdaging die ik 
heel graag aanga. Bovendien zal ik naast OCMW-voorzitter als 
schepen bevoegd zijn voor kinderopvang en welzijn, ook beide in-
teressante materies. 
Bea Vanderlinden en Sielke De Mecheleer worden onze nieuwe 
OCMW-raadsleden. Samen met Jacques Gobert, die al raadslid is, 
gaan we ons verder inzetten voor een sociaal Overijse. 

Onze gemeente moet een plaats blijven waar echt iedereen zich 
volledig thuis voelt. De komende zomermaanden geef ik mezelf de tijd om enerzijds de medewerkers binnen het OCMW te leren ken-
nen. Anderzijds zal ik de werking van de diensten grondig bestuderen. Laat 1 juli maar komen, wij zijn er helemaal klaar voor!” Aldus 
de kersverse OCMW-voorzitter Joke Lenseclaes.

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.

EVEN VOORSTELLEN AAN ONZE NIEUWE GEMEENTE- EN OCMW-RAADSLEDEN

De hele ploeg van Overijse2002  

wenst u een fijne vakantie!


