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Eén ploeg 
vóór Overijse

Maak kennis met onze 29 enthousiaste kandi-
daten en onze realisaties van de voorbije legis-
latuur. Onze lijst: één ploeg vol enthousiasme!

De ervaring van 1 burgemeester en 4 sche-
penen, 5 gemeenteraadsleden en 3 OCMW- 
raadsleden en het enthousiasme van 17 jonge 
en dynamische talenten. Hiermee zorgen 
we ervoor dat we met een nieuwe, frisse en 
gedreven ploeg vol plannen en ideeën voor 
Overijse aan de slag gaan. In deze folder kun je 
alvast kennismaken met alle 29 kandidaten van 
 Overijse2002–N-VA voor de komende verkie-
zingen op 14 oktober.

Samen zullen we in de volgende weken crea-
tieve, frisse en vernieuwende projecten aan de 
Overijsenaar voorstellen. Onze ervaring staat 
borg voor continuïteit, doordachte investeringen 
en een beleid op maat van Overijse. 

We zijn al 18 jaar de beleidspartij in Overijse 
en daarom vind je in deze brochure ook een 
‘beknopt’ overzicht van de realisaties in onze 
prachte gemeente. 

 “Bestuuronderdemensen” is voor ons geen hol 
begrip, maar een manier van aan politiek doen. 
Wij zijn de voorbije jaren de voortrekkers 
geweest van verschillende participatietrajec-
ten in het gemeentelijke beleid en willen dit 
de komende jaren nog verder uitbouwen. 
Maar we zijn ook langsgekomen in jouw wijk, 
straat of buurt. We hebben inspiratiesessies 
en bevragingen over verschillende thema’s 
georganiseerd en onze leden kom je al jaren 
tegen op heel wat activiteiten in Overijse. 

Meer dan 1000 ideeën werden ons op deze 
manier door de Overijsenaren bezorgd. 
Deze hebben geleid tot frisse, innovatieve 
ideeën op korte en lange termijn. Maar 
steeds blijven we trouw aan onze idealen: 
Overijse Vlaams, Groen en Gastvrij.

Uw burgemeester,
Inge Lenseclaes

Inge

#BestuurOnderDeMensen

burgemeester



Overijse2002-N-VA streeft naar een Overijse waar elke 
inwoner zich thuis kan voelen op het vlak van wonen, 
toerisme, vrijetijdsbeleving, lokale economie enz. Onze 
bewoners moeten steeds kunnen beschikken over een 
efficiënte gemeentelijke dienstverlening. Hiervoor gaan we 
graag in dialoog met alle inwoners, jong en oud. 

Overijse2002-N-VA beoogt een kwalitatief en gedifferenti-
eerd, betaalbaar en veilig woningaanbod volgens de noden 
van de Overijsenaar. We moeten alles in het werk stellen 
opdat onze inwoners in eigen streek kunnen blijven wonen. 
Overijse moet een woon- en werkvriendelijke omgeving zijn. 
Daarom zetten we naast wonen ook in op lokaal onderne-
merschap. Een evenwichtige mix van lokale handelaars en 
grotere winkelketens moet verder worden versterkt in onze 
dorpskernen of binnen onze voorziene KMO-zones en dit 
met respect voor het groene karakter. 

We vinden het ook belangrijk om Overijse op toeristisch 
vlak verder te promoten. De unieke ligging, de talrijke eve-
nementen, het bezoekerscentrum Dru!f en uiteraard onze 
serristen spelen hier een centrale rol. Naast onze druif is 
het fiets- en wandeltoerisme het uithangbord voor onze 
Vlaamse, groene en gastvrije gemeente.

Zich thuis voelen in Overijse wil ook zeggen deelnemen aan 
de uitgebreide vrijetijdsbeleving in onze gemeente. Daar-
om is er enerzijds een bruisend verenigingsleven nodig 
en anderzijds voldoende infrastructuur om die vrije tijd te 
beleven.

Het verenigingsleven met zijn vele vrijwilligers is de kracht 
van een actief Overijse. Overijse2002- N-VA is al jaren de 
voortrekker in het ondersteunen van onze verenigingen 
en zal dit in de toekomst blijven doen. We willen zeker ook 
verder investeren in de vrijetijdsinfrastructuur op maat van 
Overijse. Een nieuwe sporthal, opvolging van de bestaande 
jeugd- en wijkinfrastructuur, een opwaardering van het 
cultuurcentrum Den Blank en de BIB moeten zeker op de 
planning komen.

Overijse2002-N-VA wil het bestaande gemeentelijke on-
derwijsaanbod actueel houden en wil BKO en APKO verder 
blijven ondersteunen. Het aanleren van Nederlands aan 
anderstaligen is voor ons primordiaal. Daarom zullen we 
Nederlandse taallessen blijven aanbieden. 

Door in te zetten op een doorgedreven burgerparticipatie 
willen we de inwoners bij het gemeentebeleid betrekken. 
Daarnaast willen we werk maken van een flexibelere en 
digitalere dienstverlening. De gemeentefinanciën moeten 
we te allen tijde als een goede huisvader blijven beheren. 

#ThuisInOverijse

Jan
Inge

Leo

Peter Joke
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#ZorgInOverijse #SchoonInOverijse

Stefan

Jan Bieke

Leen Lieven

Jeroen
Sandra

Hilde

Jacques

Bea

Dirk

Natasja

Overijse2002-N-VA gaat voor een duurzaam en proper Overijse 
waar wonen en leven verbonden zijn met het landelijke en groene 
karakter van de gemeente. 

Een topprioriteit voor Overijse2002-NV-A is het bewaren en verster-
ken van onze mooie, landelijke en groene gemeente. Daarom willen 
we inzetten op de groene gebieden en open ruimten. Het Zoniënwoud, 
Terlanenveld, de IJsevallei enz. zijn een verademing voor Overijse, 
net als de pleinen en parken in onze dorpskernen. We moeten deze 
blijven beschermen, herinrichten en uitbreiden waar mogelijk. 

Een proper Overijse behouden waar de burgers en de gemeentelijke 
diensten samen werk van maken, is een noodzaak. Hierbij moeten we 
continu inzetten op de sensibilisering van onze inwoners. We willen 
de goede samenwerking met afvalintercommunale Interrand verder 
uitbouwen. Sluikstorters moeten actief via preventieve en repressie-
ve acties worden bestreden.

Bovendien streven we naar een nog milieubewuster Overijse dat een 
volledige CO² neutrale gemeentelijke infrastructuur wil uitbouwen 
tegen 2030. Overijse2002-NV-A wil gaan voor een pakket maatrege-
len die het investeren in groene energie stimuleren. 

Een laatste prioriteit is het verder uitwerken van het riolerings-
netwerk. Waar mogelijk wordt dit bij voorkeur gecombineerd met 
nuts- en wegenwerken om zo de overlast voor de Overijsenaar te 
beperken. 

OV2002-N-VA streeft naar een zorgend Overijse waarbij we onze 
lokale diensten maximaal willen afstemmen op de noden van de 
 Overijsenaar. Het is de bedoeling dat elke Overijsenaar zo lang 
mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Daarnaast 
willen we (jonge) ouders ondersteunen door verder de nodige opvang 
en opvoedingsondersteuning te voorzien. Dit alles met het oog op een 
gezonde gemeente.

Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg en ondersteuning met 
respect voor elke burger zijn noodzakelijk in een zorgvriendelijk 
Overijse. Hiervoor blijven we streven naar een optimale samenwerking 
tussen de zorgverleners (mantelzorgers, huisartsen, verpleeg- en 
zorgkundigen, enz.). 

Voldoende Nederlandstalige kinderopvang voor jonge ouders is een 
absolute prioriteit. Daarnaast maken we ook werk van meer opvoe-
dingsondersteuning. De voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang 
zien we graag goed afgestemd op de noden van de ouders. 

Als we naar een gezonde gemeente willen streven, moeten wij trachten 
de gezondheid van onze inwoners positief te beïnvloeden. Enerzijds via 
een preventief luik om onze inwoners aan te zetten tot een gezonde en 
bewuste manier van leven en anderzijds door het ondersteunen van 
een kwalitatief aanbod van zorgactoren. 



#VeiligInOverijse #MobielInOverijse

Sara

Charlotte

Joris

Brecht Koenraad

TomMaarten

Olivier

Naomi

Monique

Lieve

Elfi

Overijse2002-NV-A wil verder werk maken van een vlot, groen en 
duurzaam verkeersplan. Het is hierbij belangrijk dat de nodige aan-
dacht uitgaat naar de zwakke weggebruiker, een efficiënter open-
baar vervoer, een betere doorstroming en doeltreffende maatrege-
len tegen het sluipverkeer.

De verkeersveiligheid in Overijse blijft een absolute prioriteit met 
bijzondere aandacht voor dorpskernen en schoolomgevingen. 

We zouden graag willen dat de Overijsenaar naast de wagen meer en 
makkelijker gebruik kan maken van alternatieve vervoersmiddelen. 
Daarom willen we het netwerk van veilige voet- en fietspaden verder 
uitwerken. In samenwerking met De Lijn kan het busvervoer efficiën-
ter worden georganiseerd. 

Het drukke verkeer op de E411 zorgt in combinatie met het Leonard-
kruispunt en de afritten in Jezus-Eik en Maleizen voor het dichtslib-
ben van de verbindingswegen. Wij kiezen daarom voor een structure-
le oplossing door bij de hogere overheid te blijven aandringen op de 
realisatie van het Brabandtcomplex.

Het sluipverkeer doen afnemen in de woonwijken kan enkel door een 
betere doorstroming via de grote verkeersaders. Hiervoor moeten 
we - in overleg met de buurgemeenten - een globaal mobiliteitsplan 
opstellen. Straten afsluiten of eenrichtingsverkeer invoeren zonder 
proefopstelling en zonder inspraak is voor ons geen optie. 

Voor Overijse2002-N-VA is de veiligheid van de Overijsenaar 
van essentieel belang. Hiervoor is een efficiënte dienstver-
lening door de hulpdiensten absoluut noodzakelijk. Waar 
mogelijk willen we veiligheid ook verhogen door innovatieve 
technologieën en/of in samenwerking met onze inwoners.

Vandaag hebben we een zo goed als sluitend netwerk van 
ANPR-camera’s dat onze politie heel wat informatie geeft om 
zo misdrijven en diefstallen in onze regio op te lossen. In een 
volgende fase moeten we nagaan of het haalbaar is om mobiele 
camera’s tijdelijk op specifieke plaatsen in te zetten. We willen 
ook investeren in het bestrijden van de cybercriminaliteit waar-
mee onze bevolking steeds vaker wordt geconfronteerd.

De samenwerkingsverbanden tussen politie en burgers zijn een 
stap in de goede richting om de veiligheid van onze inwoners 
te verhogen. Vandaag hebben we drie actieve buurtinformatie-
netwerken (BIN) in Overijse waarbij burgers mee participeren 
om hun wijk of buurt veiliger te maken. Een uitbreiding van het 
aantal BIN’s in de nabije toekomst biedt nog veel meer mogelijk-
heden. 

Overijse2002-N-VA blijft hameren op de nood om onze brand-
weerpost met voldoende materieel en personeel te bemannen. 
Bovendien is het levensnoodzakelijk dat onze burgers in het 
Nederlands kunnen worden geholpen door de Medische Urgen-
tieteams (MUG).
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 1 Inge Lenseclaes - Overijse2002

 2 Jan De Broyer - N-VA

 3 Leo Van den Wijngaert - Overijse2002

 4 Peter Van den Berge - Overijse2002

 5 Joke Lenseclaes - N-VA

 6 Leen Gillis - Overijse2002

 7 Stefan Vanderlinden - N-VA

 8 Lieven Bennekens - Overijse2002

 9 Jacques Gobert - Overijse2002

 10  Sandra Wille - Overijse2002

 11 Dirk Hermans - Overijse2002

 12 Bea Vanderlinden - Overijse2002

 13 Hilde Vanpee - Overijse2002

 14 Natasja Dierckxsens - N-VA

 15 Jan Van Brabant - N-VA

één ploeg 
vóór Overijse

Op dezelfde lijst zijn meerdere voorkeurstemmen mogelijk.

@overijse2002 @overijse2002fb.me/overijse2002

 16 Jeroen Van San - Overijse2002

 17 Bieke Van Wassenhove - Overijse2002

 18 Brecht Fluyt - Overijse2002

 19 Sara Brankaer - Overijse2002

 20 Koenraad Dekens - N-VA

 21 Naomi Van Brabant - N-VA

 22 Maarten Foutrel - Overijse2002

 23 Lieve Van Landeghem - N-VA

 24 Monique Muyldermans - Overijse2002

 25 Olivier de Schietere de Lophem - Overijse2002

 26 Elfi Van den Berghe - Overijse2002

 27 Charlotte Gerards - Overijse2002

 28 Tom Hanssens - N-VA

 29 Joris Kelchtermans - N-VA

Maak kennis met onze kandidaten


