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Veilig thuis in een welvarend Overijse

Jan De Broyer
Eerste schepen, plaats 2

Siel Olbrecht
Plaats 13 provincie

#BestuurOnderDeMensen
Beste Overijsenaar,

Binnenkort is het 14 oktober en kiest  
u wie het beleid zal voeren in uw 
gemeente. In dit huis-aan-huisblad stel 
ik u graag onze N-VA-kandidaten voor 
die mee willen helpen om van uw  
Overijse een veilige thuis te maken  
waar het voor iedereen goed is om te 
wonen. Overijse is een welvarende 
gemeente en dit moeten we zo houden. 
Iedereen moet gelijke kansen krijgen  
en zich kunnen integreren, rekening 
houdend met onze Vlaamse waarden. 
Onze kandidaten: een mix van ouder 
en jong, van ervaren en minder ervaren 

maar boordevol jonge en realiseer-
bare ideeën. Iedereen kan veel ideeën 
hebben, maar de beste zijn deze die 
uitgevoerd worden. Daarom blijven wij 
realistisch. De voorbije zes jaar heeft 
OV2002–N-VA heel wat projecten  
gerealiseerd, te veel om op te noemen. 
Ook in de volgende legislatuur willen 
we meewerken aan een Vlaams, groen 
en gastvrij Overijse. U kunt alvast op 
onze ploeg rekenen!

Siel Olbrecht is 29 jaar en afkomstig uit Overijse. Ze studeerde in 2014 af als arts en  
specialiseert en doctoreert momenteel in de gynaecologische oncologie aan het  
universitair ziekenhuis in Leuven.

In 2011 werd ze bestuurslid van de N-VA en lid van Jong N-VA. Een jaar later begon ze  
als OCMW-raadslid en in 2017 werd ze gemeenteraadslid in Overijse.

“Als arts actief in de Vlaamse Rand zijn veiligheid en efficiënte zorg voor mij zeer  
belangrijke thema’s. Daarnaast wil ik me blijvend inzetten voor het behoud van het groene 
karakter van de Vlaamse randgemeenten. Ten slotte hoop ik als jonge politica de politiek 
transparanter en dichter bij de jeugd te brengen.”

In haar vrije tijd is Siel lid van tennisclub de Jonge Wingerd in Hoeilaart en van de  
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus in Overijse. Verder is ze afgevaardigde van  
voetbalclub F.C. Knepper-Leefdaal. Op 6 augustus is Siel mama geworden van haar  
eerste kindje, Emile.

Siel Olbrecht kandidaat voor de provincie
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/overijse 

Veilig thuis in een welvarend Overijse

 #ThuisInOverijse
Elke inwoner moet zich altijd thuis kunnen voelen in Overijse.  
Dit betekent hier kunnen blijven wonen, hier kunnen winkelen 
en werken, studeren en je vrije tijd beleven.

#VeiligInOverijse
Veiligheid is essentieel voor elke inwoner.  
Daarom willen we samenwerken met inwoners 
en buurgemeenten, een volwaardige brandweer-
kazerne behouden en blijven investeren in de 
nieuwste veiligheidstechnologieën.

#MobielinOverijse
Overijse moet een aantrekkelijke en bereikbare Vlaamse  
gemeente blijven. We zetten in op een vlot, groen en  
duurzaam verkeersplan voor Overijse met aandacht voor de 
zwakke weggebruiker, de efficiëntere inzet van het openbaar 
vervoer en de optimalisering van de verkeersdoorstroming 
op onze verbindingswegen. We roepen het sluipverkeer  
daarbij een halt toe, vooral in de gehuchten.

Overijse is een welvarende gemeente, met een groen karakter en waar elke inwoner telt. Naast blijvende 
aandacht voor milieu en zorg voor iedereen, zijn er drie speerpunten belangrijk:
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Een sterke ploeg voor Overijse

Hoe stemt u het 
best?
Door het bolletje bij alle 
N-VA-kandidaten te kleuren.

DE BROYER  
Jan
57
Schepen

2

LENSECLAES  
Joke
32
Leerkracht,  
OCMW-voorzitter  
en schepen

5

VANDERLINDEN  
Stefan
42
Bediende

7

DIERCKXSENS  
Natasja
34
Medisch 
vertegenwoordiger

14

VAN BRABANT  
Jan
49
Communicatie- 
manager

15

VAN BRABANT  
Naomi
20
Student

21

DEKENS  
Koenraad
28
Vakantiecoördinator

20

VAN LANDEGHEM  
Lieve
76
Gepensioneerd

23

HANSSENS  
Tom
43
Werkzoekende

28

KELCHTERMANS  
Joris
41
Sociaal-cultureel 
werker

29

 1 LENCECLAES Inge

 2 DE BROYER Jan

 3 VAN DEN WIJNGAERT Leo

 4 VAN DEN BERGE Peter

 5 LENSECLAES Joke

 6 GILLIS Leen

 7 VANDERLINDEN Stefan

 8 BENNEKENS Lieven

 9 GOBERT Jacques

 10 WILLE Sandra

 11 HERMANS Dirk

 12 VANDERLINDEN Bea

 13 VANPEE Hilde

 14 DIERCKXSENS Natasja

 15 VAN BRABANT Jan

 16 VAN SAN Jeroen

 17 VAN WASSENHOVE Bieke

 18 FLUYT Brecht

 19 BRANKAER Sara

 20 DEKENS Koenraad

 21 VAN BRABANT Naomi

 22 FOUTREL Maarten

 23 VAN LANDEGHEM Lieve

 24 MUYLDERMANS Monique

 25 DE SCHIETERE DE LOPHEM Olivier

 26 VAN DEN BERGHE Elfi

 27 GERARDS Charlotte

 28 HANSSENS Tom

 29 KELCHTERMANS Joris



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“ Een slankere provincie, die 
efficiënt wordt beheerd en 
meer ondersteuning biedt 
aan de gemeenten: daar 
zet ik me voor in.

Gunther Coppens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Gunther Coppens 
 Sint-Pieters-Leeuw

2.  Linda De Dobbeleer-  
 Van den Eede 
 Roosdaal

3.  Lena Ghysels 
 Kapelle-op-den-Bos

4.  Elke Wouters 
 Grimbergen

5.  Joris Van Den Cruijce 
 Asse

6.  Koen Moeyersons 
 Londerzeel

7.  Wivi Van Biesen 
 Zaventem

8.  Guy Uyttersprot 
 Affligem

9.  Bruno Stoffels 
 Sint-Genesius-Rode

10.  Sandra Maes 
 Kampenhout

11.  Jan Couck 
 Opwijk

12.  Ilse Van De Velde 
 Zemst

13.  Siel Olbrecht 
 Overijse

14.  Johnny De Brabanter 
 Liedekerke

15.  Lien De Slagmeulder 
 Lennik

16.  Paul Van den Bosch 
 Dilbeek

17.  Agnes Delcourt 
 Ternat

18.  Dirk Van Heymbeeck 
 Halle

19.  Darya Safai 
 Wemmel

20.  Ben Weyts 
 Beersel

Ben Weyts
Minister 
Lijstduwer


