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OVERIJSE
Beleid voor de Vlaming
Terwijl de herfst onze natuur van
prachtige kleuren voorziet, maakten
we de landing mee van een federale
regering waar de N-VA een meerderheid vormt samen met CD&V, Open
Vld en de Franstalige liberalen van
de MR. Met ruim 2 500 aanwezige
leden keurden de N-VA de deelname
aan deze regering goed.
Dat biedt ons de kans om een beleid
te voeren waar de Vlaming voor gekozen heeft. En na 25 jaar geen socialisten in de regering is al een sterke
verandering.

V.U.: Joris Kelchtermans - Nijvelsebaan 79 - 3090 Overijse - overijse@n-va.be

Deze federale meerderheid zal ook
voor de gemeente Overijse positieve
gevolgen hebben. Denken we maar
aan de herwaardering van de vrijwilliger bij de brandweer of een eerlijke spreiding van de vliegroutes.
Vanuit de afdeling willen we ook
toezien dat de N-VA onze federale
engagementen nakomt. Lokaal blijven we ondertussen ook niet bij de
pakken zitten. Er worden sociale woningen gebouwd, ons afvalbeheer
wordt verfijnd met aangepaste keukenafvalbakjes, de politie van de
Druivenstreek investeert in toezichtcamera’s met
nummerplaatherkenning.

GRATIS KEUKENAFVALBAKJES KENNEN
OVERWELDIGEND SUCCES
Minder keukenafval in de restafvalzak. Dat is wat de intercommunale Interrand
wilde bereiken met het proefproject betreffende de keukenafvalbakjes. En of ze
hierin geslaagd zijn!
“In de raad van bestuur namen we de beslissing om via een proefproject onze inwoners
te laten kennismaken met deze handige bakjes”, zegt Joke Lenseclaes, N-VA-gemeenteraadslid en bestuurslid van Interrand. “Voor elke gemeente (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) voorzagen we 378 afvalbakjes in deze eerste fase. In Overijse kende onze actie
het grootste succes. Op twee zaterdagen werden er maar liefst meer dan 700 stuks afgehaald. Het was een echte stormloop. De eerste zaterdag konden onze parkwachters nauwelijks ademhalen. Tijdens de tweede actiedag waren de 180 overblijvende bakjes al om
10u de deur uit. We zijn er ons van bewust dat sommige inwoners er nog geen konden
bemachtigen en we zullen dan ook beslissen welk vervolg wij aan deze actie geven. De
verkooppunten van de bijhorende composteerbare zakjes zullen binnenkort worden
kenbaar gemaakt.”
“We zijn in elk geval zeer tevreden met dit overweldigend succes”, aldus Joke Lenseclaes. “Het is de bedoeling dat we onze inwoners hiermee aanzetten om de GFT-zak vaker te gebruiken of
om te composteren. Interrand hoopt dat er zo minder GFT-afval
in de beige restafvalzak terechtkomt. Het keukenafvalbakje heeft
een deksel met microgaatjes en verluchtingsopeningen aan de zijkant. De bijhorende composteerbare zakjes laten ook lucht door.
Hierdoor droogt het afval sneller uit en heb je minder last van
vieze geurtjes, fruitvliegjes of schimmel. Je kan je zakje, eens het
vol is, in de GFT-zak of compostbak gooien.”
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Sociaal wonen Drogenberg
In het decretaal kader van het Sociaal Bindend Objectief moeten de
Vlaamse gemeenten sociale woningen op hun grondgebied voorzien.
De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia ontwikkelt momenteel op de Drogenberg zo’n sociaal woonproject. Twee van in totaal vier te realiseren meergezinswoningen staan in de steiger.
Concreet wil dit zeggen dat weldra 28 nieuwe woningen klaar zullen
zijn voor de sociale huurmarkt. Toekomstige huurders moeten voldoen
aan een reeks voorwaarden, vooral criteria vanuit sociaal oogpunt. In
deze eerste reeks van 28 woningen zijn er ook een vijftal Vlabinvestwoningen.
De voorwaarden voor toekomstige huurders voor deze woningen zijn
verruimd met onder andere streekgebonden bepalingen. Op dezelfde
Drogenbergsite zijn de wegeniswerken gestart die toegang zullen
geven tot 14 Vlabinvest-kavels. Toekomstige kopers zullen onder andere op streekverbondenheid en sociale voorwaarden getoetst worden.
De toekomstige woningen die de kaveleigenaars zullen kunnen bouwen, zijn volgens de verkavelingsvoorschriften bescheiden woningen.
In een latere fase zullen nog andere sociale projecten op deze site uitgewerkt worden.

JAN DE BROYER
Eerste schepen
Overijse

Halt aan het afvaltoerisme
Op de laatste raad van bestuur van Interrand, de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking tussen
Hoeilaart, Tervuren en Overijse werden de halfjaarlijkse
cijfers besproken. Interessant, want dit waren de eerste
belangrijke cijfers na het invoeren van de nieuwe regels
en tarieven. Wat zeker opvalt is de terugval van het aantal
bezoekers van de recyclageparken (RP). Dat was ook de
bedoeling, namelijk het afvaltoerisme terug te dringen.

Gedragswijziging
Inwoners worden aangespoord om enerzijds zoveel mogelijk de huis-aan-huisophaling en de glasbollen te gebruiken,
en anderzijds zoveel mogelijk spullen en afval te groeperen
als ze naar het recyclagepark komen om. We kunnen spre-

ken van een heuse gedragswijziging, al beseffen we dat die
niet voor iedereen even gemakkelijk was.
Maar wat ook met zekerheid kan gezegd worden, is dat het
‘oneigenlijk’ gebruik van het recyclagepark verdwenen is.
De toegang tot het recyclagepark kan enkel door gebruik
van de identiteitskaart. Vooral de bezoekersaantallen en de
totale afvalstroom op het recyclagepark van Overijse zijn
drastisch gedaald, in verhouding opmerkelijk meer dan in
de andere gemeenten.

Indrukwekkend
Door de toegang met identiteitskaart kunnen bezoekers van
buiten het werkingsgebied niet meer in het recyclagepark.
Vooral in Overijse, gelegen langsheen
de gewestweg Terhulpensesteenweg en
in de buurt van de E411 zijn deze cijfers
indrukwekkend.
Besluit: de Interrandgemeenten zullen
hierdoor dichter aansluiten bij het
Vlaams gemiddelde wat afval per
hoofd betreft en daardoor hun subsidies veilig stellen. De belastingbetalers
van de Interrandgemeenten betalen alleen nog voor de verwerking van
‘eigen’ afval, wat eerlijker is.
Jan De Broyer, eerste schepen

overijse@n-va.be

Een historische dag voor Catalonië
Onder het goedkeurend oog van talrijke vertegenwoordigers van politieke partijen en sociale bewegingen uit
Vlaanderen, Schotland, Zuid-Tirol, hebben 2,3 miljoen
Catalanen op 9 november hun mening geuit over hoe zij
hun land willen zien in de toekomst.
Nadat de Spaanse Premier Mariano Rajoy een onafhankelijkheidsreferendum had laten verbieden door het sterk gepolitiseerde Spaanse Grondwettelijk Hof, besliste President
Artur Mas, ondanks volgehouden verzet van Madrid, toch
door te gaan met de opiniepeiling. De beslissing kreeg de
steun van ruim 2/3 van de Catalaanse parlementsleden.
Het resultaat blijft wel zonder juridisch of institutioneel gevolg.
Deze niet-bindende bevraging was tweedelig: Wil je dat Catalonië een staat wordt? en zo ja, Wil je dat die staat onafhankelijk is? 80 % wil een onafhankelijke staat. 4,5 % wil
niet dat Catalonië een staat wordt. 10 % wil dat Catalonië
een staat binnen Spanje wordt. Een overweldigend succes
en een historische dag voor Catalonië, stellen de Catalaanse
media.

Alsmaar luider
Op de vieringen van hun nationale feestdag klinkt de wil
om Spanje te verlaten de laatste jaren telkens luider. Na de
massabetoging in Barcelona in 2012 en de 400 km-lange
mensenketting in 2013, stond 11 september 2014 in het
teken van de ‘V’. De V stond symbool voor ‘Victòria’ (overwinning), voor ‘Voluntat per Votar’ (wil om te stemmen),

ook voor het parcours waarlangs de deelnemers in geel of
rood truitje een kilometerslange Catalaanse vlag in V-vorm
maakten langs twee grote lanen die Barcelona doorkruisen.

Massaal en ondubbelzinnig
De Catalanen hebben gestemd, massaal en ondubbelzinnig.
Dit zint Madrid niet. Het Openbaar Ministerie heeft op 11
november 2014 reeds beslist een aanklacht in te dienen
tegen de Catalaanse president wegens ongehoorzaamheid
en plichtsverzuim. De Catalaanse politici overwegen vervroegde wetgevende verkiezingen te houden. Onderhandelingen om bij deze een eenheidslijst samen te stellen zijn
gestart.
Lieve Van Landeghem

Overijse wacht niet op afschakelplan
om milieubewust met energie om te gaan
Overijse neemt maatregelen in het
kader van duurzaam energiebeheer
naar aanleiding van het afschakelplan en in het kader van een groene
en duurzame beleidsprioriteit.

www.n-va.be/overijse

Allereerst volgen we de richtlijnen die
door de hogere overheden worden
opgelegd. De noodgroepen van de
brandweer worden maandelijks getest,
zodat ze zeker operationeel zijn wanneer dat nodig zou zijn.
De politie verwacht
geen verkeershinder
op ons grondgebied
wanneer de verkeerssignalisatie zou uitvallen. Er gelden in dat
geval de gewone voorrangsregels. De accentverlichting in het
centrum zal allicht afgeschakeld worden en
de wildwaterbaan van
het zwembad wordt
uitgeschakeld. Ook de

kerstverlichting zal gedoofd worden,
hetgeen een teken kan zijn voor ons
allemaal om wat zuiniger met de beschikbare energie om te springen.
Overijse gaat zowieso al milieubewust
en duurzaam met energie om. We investeren in dakisolatie en nieuwe
ramen van de gemeentescholen. Overijse koopt voor 100% groene stroom.
We geven informatie aan de burgers
omtrent bvb warmtepompen. Tot slot
investeerden we net in 3 CNG wagens
op gas om de CO2 en roetuitstoot te reduceren. Ons beleid rond duurzaamheid gaat verder dan een reactie op de
acute situatie van het afschakelplan!
Stefan Vanderlinden
Gemeenteraadslid

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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