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BESTE OVERIJSENAREN,

Onze beste wensen voor een voorspoedig  en gezond 2018.
2018 wordt het jaar van de waarheid. 

Overijse2002 is al geruime tijd een beleidspartij en zou 
dit graag ook blijven. Daarom moeten wij resoluut voor 
de vernieuwing kiezen en dit zowel in onze ideeën als in 
onze keuzes. Daarom hadden wij een brainstormingssessie 
in maart vorig jaar. Deze heeft zich onlangs vertaald in 
concrete voorstellen die nu het fundament vormen voor ons 
programma. 

Wij moeten samen met de burger durven dromen van een 
participatief beleid en toekomstvisies ontwikkelen, dit zowel 
op korte als op lange termijn. Zodanig dat het goed wonen 
en leven blijft in Overijse. Daarbij moeten wij veel aandacht 
besteden aan de effecten van een zeer snel veranderende 
omgeving die ingrijpt op alle vlakken van ons bestaan. We 
moeten nagaan wat dit onder de mensen teweeg brengt en 
hoe we daar mee omgaan. De uitdagingen zijn groot.

Naar de kiezer toe moeten wij toelichten hoe het huwelijk 
Overijse2002 – N-VA in elkaar zit. Eigenlijk is de zaak zeer 
éénvoudig: lokaal streven een aantal politiek geëngageerde 
mensen naar het behoud en de ontwikkeling van onze 
mooie Vlaamse, groene en landelijke gemeente. Een 
gemeente waar het goed wonen is. Deze geëngageerde 
groep noemen wij Overijse2002. Een aantal onder hen zijn 
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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.

ook lid van N-VA.  Dus alle N-VA’ers zijn Overijse2002ers, 
maar niet alle Overijse2002ers zijn N-VA’ers.

De komende maanden zullen wij één en ander verduidelijken 
en onze beleidsvisies over verschillende thema’s kenbaar 
maken.

Als voorzitter dring ik er dan ook sterk op aan dat wij de 
signalen en verzuchtingen van onze burgers ernstig nemen. 
De mensen zijn niet dom en zijn terecht veeleisend. Het 
is aan ons om samen met die burgers de juiste keuzes te 
maken.

Dit alles met oog voor de vaste waarden van onze 
maatschappij, waarden zoals respect, solidariteit en 
verdraagzaamheid: begrippen die bedreigd zijn en vervagen. 
Nochtans vormen zij de hoekstenen van onze samenleving. 
Het propageren van deze waarden is niet alleen de taak van 
onze mandatarissen, maar van ons allemaal en dit dag in 
dag uit.

Eric Leskens, Voorzitter Overijse2002
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Het Dagelijks Bestuur van Overijse2002 - N-VA
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Het Dagelijks Bestuur van Overijse2002 - N-VA

GESCHEIDEN FIETSPAD DOOR 
TERLANENVELD
Overijse2002 - N-VA zorgt voor de aanleg van een ge-
scheiden fietspad van Terlanen, via Kamp Kwadraat, naar 
Overijse-centrum. Langs de Bollestraat komen fietssug-
gestiestroken en in de scherpe bocht ter hoogte van de 
Vossekoten zal een gescheiden fietspad aangelegd worden. 

Het fietspad zal voor een deel doorheen de velden lopen on-
der de vorm van 2 betonsporen. Het deel in de Nijvelsebaan 
wordt een gescheiden dubbelrichtingsfietspad langs de 
kant van Kamp Kwadraat. Waar de straat overgestoken 
moet worden, zullen verhoogde inrichtingen worden aan-
gelegd om die zo veilig mogelijk te maken. De aanleg van 
dit fietspad zal een meerwaarde zijn voor de functionele en 
recreatieve fietser. 

Met dit project willen we de recreatiewaarde verhogen en 
de waarde van het weidse landschap herstellen. Zo werden 
de verlichtingspalen doorheen “Het Kamp” in een eerste 
fase verwijderd en wordt het elektriciteitsnet ondergronds 
gebracht. Aan de oversteekplaatsen wordt een aangepaste 
LED-verlichting voorzien. Deze LED-verlichting is milieu-
vriendelijk en zal ook bijdragen tot vermindering van de 
lichtvervuiling in de landelijke omgeving. Daarnaast zullen 
de bermen opgewaardeerd worden door ze in te  zaaien 
met een bloemenmengsel om een diverse fauna en flora 
te creëren. Dit zal niet alleen zorgen voor een aangenaam 
uitzicht, maar is ook belangrijk om erosie tegen te gaan en 
de diversiteit te verhogen. Ook het pleintje dat bekent staat 
als de ‘ingang van Het Kamp’ krijgt een opwaardering en 
moet een aangename plek worden in het traject Deze plek 
kan dienen als rustplek voor de recreant. 

AL FIETSEND DOOR OVERIJSE
Overijse2002 - N-VA wil onze gemeente omvormen tot een 
ECHTE fietsvriendelijke gemeente! De fiets is terug “in”. 
Jong en oud streven naar een betere gezondheid waarin 
fietsen een bijzondere plek inneemt. 

Utile Dulci, of het nuttige aan het aangename koppelen, 
is bij meer en meer mensen de drijfveer om al fietsend 
naar het werk te rijden en om de files te vermijden. Met de 
opkomst van de elektrische fiets is het reliëf van Overijse 
niet langer een onoverkomelijke hinderpaal en kan de fiets 
ook bij ons een plaats krijgen in onze lokale en bovenlokale 
mobiliteit. Om dit te ondersteunen zijn significante inves-
teringen nodig in onze fietsinfrastructuur, maar ook in om-
kaderend beleid. Overijse2002 - N-VA engageert zich om 
deze nodige investeringen te doen!

Als Overijse2002 - N-VA werken we samen aan een fiets-
beleidsplan dat de fiets een nieuwe plaats geeft in ons mo-
biliteitsaanbod. Dat plan  moet ons helpen prioriteiten te 
bepalen over welke verbindingen eerst moeten aangepakt 

worden, maar het zal ook een basis zijn om bijvoorbeeld te bepalen wanneer trage wegen 
in het fietsnetwerk kunnen opgenomen worden en hoe een nieuw aangelegd fietspad er 
voor ons uit moet zien (welke materiaalkeuze, breedte, …). 

De ultieme doelstelling is het bouwen van een volwaardig fietsnetwerk, dat zorgt voor ver-
bindingen tussen Overijse-centrum en zijn gehuchten, verbindingen tussen de gehuchten 
onderling. Tot slot zorgt voor aansluiting op het fietsGEN en belangrijke overstapplaatsen 
voor het openbaar vervoer. Het fietsbeleidsplan dient ook als “fietstoets” wanneer ge-
meentelijke wegen worden gerenoveerd. Op dergelijke momenten is het immers belang-
rijk te bekijken of en hoe met de zwakke weggebruiker en rekening gehouden kan worden.

Naast infrastructuur is een omkaderend fietsbeleid onontbeerlijk om fietsen te stimule-
ren. Wanneer men fietst moet dat zo veilig mogelijk kunnen in alle weersomstandigheden. 
Kinderen krijgen speciale aandacht aangezien zij vaak de stimulans kunnen zijn om ook 
mama en papa op de fiets te krijgen. Bij de uitbouw van het netwerk besteden we even-
eens aandacht aan fietsstallingen en dergelijke meer. 

We willen dit fietsbeleidsplan verder vorm geven samen met u. Kom daarom op 13 maart 
naar Den Blank om uw ervaringen te delen. 

Dit nieuwe fietspad moet de aanzet zijn om ook de andere gehuchten via veilige fietspaden 
met elkaar en met het centrum te verbinden. Overijse2002 - N-VA wil onze gemeente om-
vormen tot een ECHTE fietsvriendelijke gemeente! De fiets is helemaal terug als functio-
neel en recreatief vervoersmiddel, jong en oud streven naar een betere gezondheid waarin 
fietsen een bijzondere plek inneemt. Met de opkomst van de elektrische fiets is het reliëf 
van Overijse niet langer een onoverkomelijke hinderpaal en heeft de fiets ook bij ons een 
plaats in onze lokale en bovenlokale mobiliteit. Om dit te ondersteunen zijn investeringen 
nodig in onze fietsinfrastructuur, maar ook in omkaderend beleid zoals degelijke fietspar-
kings, oplaadpunten, enz. 

Overijse2002 - N-VA  engageert zich om deze nodige investeringen te doen en wil het 
fietsbeleidsplan samen met jullie verder vorm geven. Daarom nodigen we jullie uit op een 
inspirerende avond rond fietsbeleid op 13 maart in Den Blank. 

BURGERS AAN DE BASIS VAN 
 MOBILITEITSOPLOSSING IN JEZUS-EIK?
Op voorstel van Overijse2002 - N-VA heeft de gemeente een projectvoorstel ingediend bij 
de organisatie LaMA (Laboratoria Mobiele Alternatieven). Deze organisatie ondersteunt 
gemeenten om via een participatief modeltraject samen met de inwoners op zoek te gaan 
naar mobiliteitsoplossingen voor een afgebakend gebied. 

Als pilootproject zullen de scholen in Jezus-Eik en de omgeving van de Witherendreef 
voorgesteld worden. Kan de Witherendreef een fietsstraat worden? Zijn er andere oplos-
singen? We willen samen met de Jezus-Eikenaren, de scholen, de leerlingen en hun ou-
ders op zoek gaan naar de beste creatieve en misschien gedurfde mobiliteitsoplossingen.
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EXTRA PERSONEEL VOOR ONZE 
HULPVERLENINGSZONE?

Reeds een aantal jaar behoort onze brandweer tot de hulpverleningszone Oost- Vlaams Brabant. 
Dit wil zeggen dat het niet meer de gemeenteraad, maar wel de raad van de Hulpverleningszone 
(HVZ)  is die beslissingen neemt. In deze raad worden 32 gemeenten vertegenwoordigd door hun 
burgemeester wat het een zeer log orgaan maakt en waar er moeilijk beslissingen kunnen genomen 
worden.

Dit en de nieuwe wet zorgt ervoor dat de brandweer op dit moment met onvoldoende personeel in 
de kazerne in Overijse aanwezig is om een onmiddellijke uitruk met pompwagen te organiseren. De 
nieuwe wet (waarvan we al een aantal jaren weten dat ze er zit aan te komen) stelt namelijk dat men 
moet uitrukken met minimaal 6 brandweerlieden.

Onze HVZ is van mening, en ook de cijfers bewijzen dit, dat de 2 HVZ in Vlaams-Brabant onder-ge-
subsidieerd worden door de hogere overheid. In een gesprek met het kabinet van Minister Jambon, 
de gouverneur en afgevaardigde van de HVZ werd dit bevestigd, maar werd ons ook meegedeeld dat 
er op korte termijn geen extra middelen vrijgemaakt zullen worden.
OV2002-N-VA berust hier niet in en zal blijven aandringen op het onmiddellijk aanwerven van bij-
komende brandweerlieden (professionele of vrijwilligers) om de kazerne in Overijse te bemannen 
zodat we voldoen aan de nieuwe wetgeving en de dienstverlening aan onze mensen verzekerd blijft.

Dit moet op korte termijn kunnen aangezien er een wervingsreserve bestaat en er op dit moment een 
klein overschot op de begroting is.

MET HET BIN  
NAAR EEN HOGERE WAAKZAAMHEID BIJ DE BURGERS

Overijse2002 – N-VA is ook de drijvende kracht achter het 
BuurtInformatieNetwerk (BIN) van Overijse Jezus-Eik.

Een BIN is  een  samenwerkingsverband tussen burgers en 
de lokale politie teneinde het algemeen veiligheidsgevoel te 
verhogen. De politie stuurt enerzijds SMS-berichten uit met 
verdachte zaken en van de burgers wordt anderzijds extra 
waakzaamheid gevraagd.

Na een kleine 2 jaar bestaat ons BIN al uit zo’n 150 leden die 
mee een oogje in het zeil houden. Op woensdag 31 januari 
vond er een ‘BIN veiligheidsbabbel‘ plaats in de Bosuil waar 
politie een stand van zaken gaf en de burgers hun vragen, 
opmerkingen en suggesties konden melden.

Ook zouden we dit jaar een besloten groep in WhatsApp op-
richten, teneinde de communicatie tussen burgers en politie 
nog optimaler te maken.
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GROEN, BETAALBAAR & SOCIAAL WONEN 
DOOR DE AANKOOP VAN 3 PERCELEN

Onder stimulans van Overijse2002-N-VA, besliste de ge-
meente, via voorkooprecht, het Groot Huys met park, 
de Camme (Waversesteenweg 4 en 4a) en de woning op 
Stationsstraat 7 te verwerven. De woning Vandenbranden 
op Waversesteenweg 6, met achterliggende tuin die in 
woonzone reikt tot aan de Jean-Baptiste Dekeyserstraat, 
werd door Vlabinvest verworven. Vlabinvest biedt betaalba-
re kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse rand 
rond Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot 
inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. 

Een aankoop via voorkooprecht kan alleen wanneer de ge-
meente er een project voor betaalbaar en sociaal wonen op 
realiseert. Wanneer de gemeente beslist haar voorkoop-
recht te gebruiken, betekent dat ook dat de verkoper net-
jes zijn overeengekomen prijs krijgt en dus op geen enkele 
manier verlies lijdt. 

Het geheel van de percelen geven ons de kans drie doel-
stellingen te combineren: sociaal en betaalbaar wonen voor 
Overijsenaren realiseren, een mooie groene long bescher-
men en toegankelijk maken, en tot slot ons onroerend erf-
goed een nieuwe toekomst geven.

Op het open perceel tussen Waversesteenweg 6 en de Jean-
Baptiste Dekeyserstraat zal een nieuwbouwproject gerea-
liseerd worden. Gezien dit binnen het kader van het voor-
kooprecht gebeurt, is dit bestemd voor een goede mix van 
sociaal en betaalbaar wonen. 

In tegenstelling tot de projectontwikkelaar kiest 
Overijse2002 - N-VA ervoor om het volledige park als open-
baar park te behouden  We willen deze groene parel open-
stellen voor de Overijsenaar. Een mooie wandeling van 
aan de kerk door het park, langs de “Godseput” bron - die 
eeuwenlang Overijse van drinkbaar water voorzag - naar 
Mariëndal zal dan mogelijk zijn. Door de vijveroevers goed 
ecologisch te beheren, willen we bovendien de rijke plan-
ten- en dierendiversiteit behouden.

Meteen biedt dit ook de kans om belangrijk Overijses erf-
goed een nieuwe toekomst te geven. Het Groot Huys en de 
verkrotte achterliggende gebouwen van de Camme zullen 
onder handen genomen worden en omgevormd tot woonge-
legenheden. Het steegje aan de Camme met de dorpspomp 
zal opgewaardeerd worden met respect voor zijn historisch 
belang.
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INVESTEREN IN ONS ROEREND EN ONROEREND ERFGOED
Met Overijse2002 - N-VA doen we er alles aan om ons patrimonium te vrijwaren voor de toekomst. Spijtig genoeg zijn de 
wettelijke procedures soms moeilijk, lang en complex. Gelukkig is er vooruitgang in sommige aanslepende onderhande-
lingen en werken we financieel, als lokale overheid, mee aan de restauratie van verschillende dossiers.

Het Sanatorium Tombeekheyde is nu volledig gerenoveerd. Na decennia van verloedering werd een aantal jaren geleden 
het voormalig geklasseerde Sanatorium volledig gerestaureerd. Vandaag is het  nieuwe woon- en zorgcentrum, volledig 
en met respect voor het originele sanatorium, destijds gebouwd door architect Brunfaut, hersteld. Als lokale overheid 
nemen wij 7,5 % van de restauratie van een geklasseerd gebouw voor onze rekening (€600.000).

De Begijnhofkapel, naast het Administratief Centrum “ De Vuurmolen”, is het enige dat is overgebleven van het voorma-
lige Begijnhof. Vorige maand werd er een architectenbureau aangesteld om een ontwerp van renovatie op te maken, want 
met Overijse2002 - N-VA willen we deze kapel openstellen voor iedereen. In deze kapel zal een permanente tentoonstel-
ling worden ondergebracht over het Begijnhof. Daarnaast zal het ingericht worden als een kleine ontmoetingsruimte 
voor voordrachten, kleine concerten, poëzieavonden, enz.

Het Justus Lipsiushuis aan de P.I. Taymansstraat staat er reeds decennia leeg en vervallen bij. Het restauratiedossier en 
de subsidies slepen, om verschillende redenen, jaren aan. In 2015 legde de hogere overheid bovendien de verplichting op 
om een beheersplan op te maken, dat uiteindelijk in 2017 goedgekeurd werd. Vandaag zijn er nog enkele opmerkingen 
van de Cel Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Deze zullen wellicht in de volgende maanden opgelost worden. Dan 
is het dossier klaar om een subsidie-aanvraag in te dienen. Wij zullen in ieder geval hoogdringendheid inroepen om het 
subsidiedossier vlugger te laten goedkeuren en hopen op een periode van ongeveer een jaar, alvorens we renovatiewer-
ken aanbesteed kunnen worden.

MALEIZEN BEWEEGT 

In 2014 - 2015 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Maleizen-centrum (RUP 06) door de gemeenteraad 
en door de provincie goedgekeurd. Door een recentere uitspraak van de Raad van State State wordt de 
gemeente verplicht om een deel van dit RUP te herzien. Voor alle duidelijkheid, de beslissingen in het 
RUP over de omgeving van de vrije school en het Michielspark blijven onveranderd. De vroegere bouw-
zone langsheen de Terhulpensesteenweg blijft parkzone zoals goedgekeurd in het RUP. 

Voor de Raad van State moet de gemeente de site aan de hoek Terhulpensesteenweg met de Poelweg 
(beter gekend als het voormalige “Fortisgebouw”) mee betrekken in het RUP. Bovendien mag de ge-
meente het RUP gedeeltelijk herzien, ruwweg geschetst, tussen de Poelweg en de kerk. Vanuit deze 
nieuwe situatie zag Overijse2002-N-VA twee opportuniteiten voor Maleizen. 

Overijse2002-N-VA vindt dat wanneer de site van het Fortisgebouw toch bouwzone moet worden, dat 
de gemeente de woonregie best in eigen handen neemt. Deze mogelijkheid bood zich aan via het 
“voorkooprecht”.  Het uitoefenen van het voorkooprecht betekent dat dit moet worden aangewend voor 
sociale huisvesting, doelgroepwonen, … De gedeeltelijk herziening van het RUP biedt een uitgelezen 
opportuniteit om de Maleizenaars mee te betrekken in het participatieproces. Zo kunnen ze productief 
meedenken over de toekomst van Maleizen.
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DE ZUIDFLANK IN DE STEIGERS
De recreatiezone in de helling achter Den Blank tot aan de 
sporthal Den Heurk zal binnen enkele maanden een heel 
ander uitzicht krijgen. 

De werken aan de ‘Zuidflank’ zijn ondertussen al volop aan 
de gang en we doen er alles aan om de werken aan het 
atletiekpark zo snel mogelijk op te starten. Het wordt een 
aangename ontmoetingsplaats in het centrum van Overijse 
in een prachtige groene omgeving. Het atletiekpark, maar 
onder andere ook het skatepark en het BMX-parcours in 
de Zuidflank, zijn trouwens het resultaat van verschillende 
participatietrajecten.

DE WERKEN AAN DE 
ZUIDFLANK IN DETAIL

Een waterbeheersplan voor de helling achter Den Blank 
is uitgebouwd tot een totaalproject met veel aandacht 
voor de openbare ruimte en recreatiemogelijkheden 
van het gebied. Via verschillende bufferbekkens zal het 
afstromende water op de flank begeleid en opgevangen 
worden waar nodig. Op die manier zal het regenwater 
trager afstromen om wateroverlast in de vallei tegen te 
gaan. 

De werken moeten zoveel mogelijk met natuurlijke 
materialen gebeuren. De natuurlijke bufferbekkens 
worden met de nodige zorg aangelegd en waar mogelijk 
gecombineerd met spel- en rustelementen. Zo kan een 
traag afwateringssysteem met vlechtwerk bijvoorbeeld 
ook dienst doen tijdens drogere periodes als mini-atrium 
voor kleine voorstellingen. Het groene karakter van 
deze flank blijft een belangrijke troef voor Overijse2002 
- N-VA en dat moet ook zo blijven.

In het ruimtelijk structuurplan Overijse spreekt men 
ook van de ‘recreatieflank’. Zo gaan we een volledig 
nieuw skatepark aanleggen, komt er een ‘pump track’ 
BMX-parcours en verschillende spelelementen voor 
tieners. Daarnaast zullen ook de wandel- en loopwegen 
doorheen de Zuidlank aangelegd worden in duurzame 
materialen en wordt er slimme verlichting voorzien. 
Zo kunnen we een veilig en aangenaam looptracé 
aanbieden.

HET ATLETIEKPARK
De huidige atletiekpiste zal gerenoveerd worden tot een multifunctioneel atletiekpark 
waar alle disciplines beoefend kunnen worden. Naast de klassieke disciplines wordt er 
ook een sprinthelling en ‘powerhill’ (trappen en hellingen) voorzien waar atleten speci-
fieke trainingen voor kracht, explosiviteit, evenwicht, .. kunnen uitvoeren. 

Deze combinatie is uniek en geeft tal van trainingsmogelijkheden voor jong en oud, in-
dividuele lopers en lopers in clubverband. Wedstrijden op Vlaams niveau kunnen in dit 
atletiekpark georganiseerd worden. We gaan ook werk maken van een toegangssysteem 
zodat ook individuele lopers/atleten gebruik kunnen maken van de atletiekinfrastructuur. 
Op het atletiekpark zal LED-verlichting voorzien worden zodat er in alle omstandigheden 
optimaal kan getraind worden. Nog even geduld, maar dit wordt een ideale plaats voor de 
lopers/atleten uit Overijse en de Druivenstreek.

PARTICIPATIE
Verschillende onderdelen in deze projecten zijn het resultaat van participatieprocessen. 
Overijse2002 - N-VA is er van overtuigd dat het betrekken van mensen in de besluitvor-
ming leidt tot betere resultaten en dat is hier zeker het geval.

Zo werd het plan voor het skatepark volledig mee uitgetekend door de skaters zelf en 
zullen ze ook betrokken worden bij de opvolging van de bouw van het skatepark. De aan-
zet van de het bmx-parcours kwam vanuit de begeleiders van de mountainbikeschool, 
maar hier hebben ook een aantal individuele sporters hun visie over gegeven. Voor de 
opmaak van de plannen van het atletiekpark werd er een expertengroep samengesteld 
die onder andere bestond uit vertegenwoordigers van de atletiekclub en de loopclubs uit 
de gemeente. Ook individuele vertegenwoordigers die professioneel met de atletiek-en 
of loopsport bezig zijn, werden geconsulteerd. Zij hebben samen met de ontwerper vorm 
gegeven aan het aan te leggen atletiekpark.

Samenwerken loont! Dat blijkt nog eens duidelijk uit deze voorbeelden…
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OVERIJSE ZIET U ZITTEN! 
Onze gemeente zal in de maand maart 2018 deelnemen 
aan de campagne van Logo Zenneland “Ik zie u zitten! In 
het oog, in het hart!”. 

Deze campagne duurt drie weken en kadert in een taboe-
doorbrekend beleid rond geestelijke gezondheid. Het is de 
bedoeling dat we werken aan de mentale veerkracht van 
onze inwoners. Lokale partners en besturen moeten aanzet-
ten om elkaar te zien zitten. Tenslotte is iedereen uniek en 
iedere inwoner is een waardevol element in onze gemeente. 

Op donderdag 1 maart 2018 zal het startschot van deze 
campagne gegeven worden. De basistentoonstelling van 18 
stoelen die heel Vlaanderen aandoet, komt ook naar onze 
gemeente.  Daarbovenop  worden er 12 stoelen  gemaakt 
door  Overijsese verenigingen en scholen.  De 30 stoelen 
zullen verdeeld worden over meerdere locaties zoals WZC 

Mariëndal, de Vuurmolen, BKO, De Kerselaar, Ijsedal, enz. Zij 
nodigen uit om even te gaan zitten en een babbeltje te doen.

Daarnaast worden er verschillende lezingen en avonden ge-
organiseerd met o.a. de volgende thema’s “rouwen na zelf-
doding”, “haal kracht uit je hooggevoeligheid”, “alzheimer 
en dementie”. Aan het einde van deze periode volgt de or-
ganisatie van een heus kussengevecht voor de jeugd waarbij 
ze hun frustraties er letterlijk kunnen uitkloppen en waarbij 
alles voor één keer niet ‘vind ik leuk’ hoeft te zijn. 

LOCALE ECONOMIE  
STARTERS EN KLANTEN KRIJGEN EXTRA DUWTJE IN DE RUG.
In alle gemeenten en steden in Vlaanderen, heeft de lokale handel het moeilijk. Dit is niet anders in Overijse.

Daarom geeft de gemeente samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen, aan starters die een handelszaak wil-
len beginnen in één van onze dorpskernen, een subsidie van maximum 8.000 EURO. 

Ook de klanten die winkelen in de lokale handelszaken en horeca, zullen binnenkort kunnen genieten van bijkomende 
voordelen. We werken aan cadeaubonnen die te verzilveren zijn bij de verschillende lokale handelaars, evenals een 
spaarkaart die je kan omruilen tot mooie prijzen bij de  gemeente.

Wordt vervolgd!
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HET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF 
De gemeente heeft nog een weg af te leggen binnen het BSO of Bindend Sociaal Objectief. Het BSO is een streefdoel waarbij een ruim aantal 
van sociale huurwoningen op het eigen grondgebied moet worden gerealiseerd. Dit wordt door de Vlaamse overheid aan iedere gemeente 
opgelegd. Gezien de schaarste aan geschikte bouwgronden kampen verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten, ook Overijse, om dit BSO 
binnen het gewenste tijdspad te behalen. Door gebruik te maken van de voorkooprechten in het centrum en Maleizen, heeft Overijse2002 - 
N-VA hier al de nodige maatregelen voor getroffen.

EEN GLOEDNIEUWE BROCHURE  
VOOR HET OCMW 

Tijdens de laatste OCMW-raad werd de gloednieuwe brochure van OCMW Overijse 
voorgesteld. In deze brochure willen we graag een overzicht geven van alle diensten 
die ons OCMW aanbiedt. 

We hebben ervoor gekozen om onze ouderenzorg in de schijnwerpers te zetten. 
Enerzijds zijn onze diensten er om ouderen van onze gemeente de kans te bieden om 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te vertoeven. Anderzijds beschikken 
we over alternatieven voor als het zelfstandig thuis wonen niet meer lukt. 

Onze inwoners komen vaak plots in een situatie terecht waarbij zij of iemand uit hun 
omgeving nood heeft aan dienstverlening. Via deze handige brochure hopen wij de 
mogelijkheden duidelijk voor te stellen. Je kan ze aanvragen via het OCMW.

KORT GENOTEERD
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 VOOR EEN GROENER OVERIJSE VIA HET 
LANDINRICHTINGSPLAN IJSEVALLEI!

HET LANDINRICHTINGSPLAN ‘IJSEVALLEI’ = 
HET BEHOUD VAN GROENE ZONES LANGSHEEN DE IJSEVALLEI

Overijse2002 – N-VA heeft zijn schouders onder dit project gezet. Concreet wil dit zeggen dat bij de 
uitvoering van dit LIP bijkomend 2,5 ha houtkanten komen, 2,5 ha extra bos, 30 ha extra groen toegan-
kelijk wordt in natuur en parkgebied, 9 km nieuwe wandelwegen gecreëerd worden, het verwijderen 
van 1 ha overbodige verhardingen (waaronder de “asfaltvlakte” aan de Meeuwenlaan) en de IJse over 
een aanzienlijk tracé opnieuw in zijn natuurlijke loop brengen.

De procedure tot de goedkeuring van het Landinrichtingsplan (LIP) IJsevallei zit momenteel in de eind-
fase. Het is nu verder wachten op de Vlaamse minister die het plan moet goedkeuren. We verwachten 
dus  een positief antwoord om die oppervlaktes natuur te herstellen en heraan te leggen.
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BEDANKT 
VOOR JULLIE 
MASSALE OPKOMST 
OP ONZE 
NIEUWJAARSRECEPTIE!



“We dienen niet alleen werk te maken van een programma voor de volgende 6 jaar, maar 
ook een visie uit te werken voor de volgend 20/30 jaar,“ vertelde onze burgemeester Inge 
Lenseclaes in haar nieuwjaarstoespraak.

“Dit kunnen we perfect doen en toch trouw blijven aan onze oorspronkelijke waarden en 
normen en aan onze reden van bestaan. Overijse blijft een groene, Vlaamse gemeente 
waar de mensen zich thuis voelen en solidair zijn. Waar de mensen voelen dat het be-
stuur met hun ideeën en wensen rekening houdt. Daarom is het belangrijk dat we inter-
actie hebben, dat we samen bouwen aan een beter Overijse voor de mensen.” Bijgevolg 
voegen we dan ook de daad bij het woord!

Op 6 februari om 20 uur in het gemeentehuis – Justus Lipsiusplein organiseren we onze 
eerste participatie-avond rond het thema

Reinhilde Raspoet, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Inge Lenseclaes, Leen Gillis, Siel Olbrecht, 
Joke Lenseclaes, Leo van den Wijngaert, Jan de Broyer,  Peter van den Berge

Al onze gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden zullen aanwezig zijn 
om op jullie vragen te antwoorden en voor een babbel nadien! 

UW MENING TELT!
Overijse2002 – N-VA organiseren op 6 februari om 20 uur 

in het gemeentehuis – Justus Lipsiusplein,  
hun eerste inspiratiemoment!

“PLANNEN VOOR CENTRUM OVERIJSE – INSPIRATIEMOMENT”




