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Beste Overijsenaar,
Deze bestuursperiode zit er bijna op. N-VA
Overijse blikt tevreden terug op de voorbije zes
jaar. Onze schepenen hebben de verandering
kunnen realiseren in onze groene en Vlaamse
gemeente. We zorgen ervoor dat het goed
wonen is in Overijse.
De voorbije zes jaar hebben we veel kunnen
veranderen en realiseren. Een aantal projecten zijn uitgesteld, omdat we het geld niet
tegelijkertijd aan alles konden spenderen. We
kunnen trots zijn op wat we realiseerden: de
herinrichting van de dorpskern van Terlanen,
de aanleg van het fietspad naar Terlanen via
Terlanenveld, de waterbeheersingswerken van
de Zuidflank achter Den Blank, de versterking
van ons brandweerkorps van Overijse met
acht brandweerlieden, de bescherming van de
Druivenstreek met ANPR-camera’s, een nieuw
atletiekpark, de introductie van de roze vuilniszak om nog beter te sorteren, de vernieuwde
formule van de Druivenfeesten in samenspraak
met de Overijsenaren, nieuwe schoolgebouwen
voor Lotharingenkruis in Maleizen, GBO en
GITO in Overijse-centrum, de renovatie van
Park Mariëndal, …
Dit is een onvolledige opsomming van de
realisaties. Maar als voorzitter kijk ik fier terug
op de verandering die onze N-VA’ers binnen de
ploeg van Overijse2002-N-VA en de meerderheid konden realiseren.
Joris Kelchtermans
Voorzitter N-VA Overijse

OCMW-voorzitter Joke Lenseclaes en schepen Jan De Broyer.

Sterrenkindjes hebben
gedenkplaats in de Sterretjestuin
Eind mei werd de Sterretjestuin ingehuldigd. Een plekje om tot
rust te komen en waar sterrenkindjes in alle stilte herdacht kunnen
worden.
Op voorstel van OCMW-voorzitter
Joke Lenseclaes en met de volledige
steun van de betrokken schepen Jan
De Broyer werd er eind vorig jaar een
eerste aanzet gegeven voor de Sterretjestuin op de centrale begraafplaats
Hagaard. Een aantal maanden later
is dit plekje voor onze sterrenkindjes
helemaal afgewerkt. Op de grond vinden we een grote ster gevuld met witte
keitjes. Hierin kunnen de sterretjes
met de namen van de overleden kindjes
geplaatst worden. In het midden van
de grote ster staat een sokkel met
daarop een unieke creatie van de hand
van de Overijsese kunstenaar Stefan
Hemeleers.

Tijdens de week van de begraafplaatsen
werd de sterretjestuin officieel ingehuldigd.
“Het is de bedoeling dat alle overleden
kindjes in deze tuin een plekje vinden.
Eigenlijk is het een sereen plekje waar
familie en vrienden steeds naartoe
kunnen komen om even rust te vinden
en het sterrenkindje te gedenken. Ouders kunnen kiezen of ze de voornaam,
familienaam en/of geboortedatum van
het kindje op het sterretje laten graveren. Wij hopen dat we onze inwoners
op deze manier helpen om dit grote
verlies een plaats te geven”, zo vertelt
Joke Lenseclaes.

Veilig thuis in een welvarend Overijse
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Siel Olbrecht kandidaatprovincieraadslid voor de
Druivenstreek
Siel is de kandidaat van de Druivenstreek voor de provincieraad.
Siels politieke carrière nam in 2012 een flitsende start als
OCMW-raadslid en nadien gemeenteraadslid in Overijse. Sindsdien
heeft zij ervaring opgebouwd betreffende het reilen en zeilen van
haar gemeente. “Als arts liggen voornamelijk het algemeen welzijn,
preventie en veiligheid mij nauw aan het hart”, zegt Siel. “Het leek
me dan ook een logische volgende stap om me kandidaat te stellen
voor de provincieraad en op deze manier de belangen van de inwoners van de Druivenstreek in deze domeinen te kunnen verdedigen.”

Ook in Overijse CurieuzeNeuzen
CurieuzeNeuzen was het grootste burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit ooit in Vlaanderen.
De Universiteit Antwerpen zocht 20 000 meetpunten en vond die ook. Tussen 28 april en 26 mei
werd de luchtkwaliteit gemeten. De N-VA vond
dat Overijse niet mocht ontbreken op de kaart en
daarom nam het college de beslissing om een budget te voorzien (10 euro per meetpunt), zodat al de
voorziene meetplaatsen ingevuld zouden kunnen
worden. Voor Overijse werden het 82 meetpunten,
die door de wetenschappers netjes verdeeld werden over het grondgebied. Voor het gemeentebestuur hing het bord aan de buitenzijde van de
Vuurmolen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Jan De Broyer, schepen

Theo en
Koenraad zijn
er volgend jaar
weer bij!

Brabantse Pijl 2018
Jaarlijks vormt Overijse in april hét decor van
de Brabantse Pijl. Dat was ook dit jaar niet
anders. De Brabantse Pijl brengt steevast veel
volk naar Overijse. Bestuurslid van N-VA
Overijse, Koenraad Dekens, gelooft daarom
dat we dergelijke evenementen moeten blijven
verwelkomen. “Onze horeca had er een topdag
op zitten”, stelde hij vast.

overijse@n-va.be

Jij toch ook?
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Succesvolle infonamiddag
van OCMW en brandweer
Op donderdag 22 maart zakten er meer dan 100 Overijsenaren
af naar woonzorgcentrum Mariëndal voor de infonamiddag
over de OCMW-diensten en brandveiligheid voor ouderen in
samenwerking met de hulpverleningszone Oost-Brabant.
“We blikken terug op een succesvolle namiddag. Onze cafetaria ’t Overzicht
zat afgeladen vol. Onder hen waren een 50-tal inwoners die dit jaar hun 80ste
verjaardag vieren. Zij namen elk hun gratis rookmelder mee naar huis. Wie
niet aanwezig kon zijn, krijgt een brief toegestuurd met informatie waar ze
de rookmelder alsnog kunnen afhalen. Bovendien kregen alle aanwezigen de
infobrochure over de OCMW-diensten voor ouderen mee naar huis”, aldus
OCMW-voorzitter Joke Lenseclaes.

Geslaagd eetfestijn.
Bedankt aan alle
aanwezigen!

V.l.n.r. Jan Van Brabant, Koenraad Dekens, Joke Lenseclaes, Jan De Broyer, Filip Butaye,
Johan Snijders, Lieve Van Landeghem, Dominque Vanfraechem, Stefan Vanderlinden,
Joris Kelchtermans, Siel Olbrecht, Natasja Dierckxsens, Wouter De Broyer en Piet Baecke.

Gespreksavond over energie met Bert Wollants

“Energie is een basisbehoefte
en moet betaalbaar blijven”

Op woensdagavond 25 april was Bert Wollants, Kamerlid en energiespecialist voor de N-VA, te gast in Gemeenschapscentrum De Bosuil in
Jezus-Eik om er te spreken over de uitdagingen die ons te wachten staan
op het vlak van energie.
Na de verwelkoming door Joris Kelchtermans, voorzitter van de plaatselijke
N-VA-afdeling, gaf Jan Van Brabant, bestuurslid bij N-VA Overijse, een
korte inleiding over de voorwaarden van de perfecte energiemix: bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bert Wollants ging verder
in op deze onderwerpen en lichtte toe hoe men ook lokaal nieuwe initiatieven
kan en moet ontwikkelen om mee de energietransitie te verwezenlijken. “De
burger laten participeren in projecten vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie”, stelde hij. Gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden sloot de
avond af met een korte presentatie over de al gerealiseerde projecten door de
gemeente en gaf ook meer uitleg over het LICHT-project. Daarmee wil men
inwoners rechtstreeks betrekken en mee laten participeren in lokale zonneen windenergieprojecten.

Veilig thuis in een welvarend Overijse
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Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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