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Overijse Vlaams, groen en gastvrij. Overijse2002-N-VA is trouw aan dit 
ideaal en stelt zijn belangrijkste actiepunten voor.

 Gebruikmaken van innovatieve technologieën om de interactie tussen 
bestuur en burger transparanter en makkelijker te laten verlopen.

 Aanstellen ‘city-manager’ ter ondersteuning van de lokale economie en 
ontwikkelen van nieuwe economievormen

 Opstellen van een globaal gemeentelijk infrastructuurplan voor het cen-
trum dat betrekking heeft op de markthal, de bibliotheek, het cultuurcentrum 
Den Blank, Den Blijk, de sporthal, de schoolateliers voor het GITO, een ‘groene’ 
speelplaats voor het GBO enz. 

 In overleg met de inwoners van Maleizen het dorpsplein nieuw leven inbla-
zen en uitbouwen tot een aangename en groene dorpskern met aangepaste trage 
verbindingswegen.

 Praktische uitvoering van het masterplan 
voor Jezus-Eik: poortfunctie voor het Zoniën-
woud, Chirolokalen, Mariahof enz.

 Uitvoeren van het Landinrichtingsplan 
IJsevallei met o.a. aandacht voor de Nellebeek-
vallei en Eizer centrum.

 In het kader van participatie en responsa-
bilisering: een jaarlijks budget toekennen aan 
dorpsraden en wijkcomités, zodat ze zelf hun 
ideeën en plannen kunnen omzetten in concre-
te projecten. 

 Alle gemeentelijke gebouwen in de dorps-
kernen voorzien van wifi.

 Zorgen voor een volwaardige en 
performante gemeentelijke uitleen-
dienst waar de burger en de verenigin-
gen terechtkunnen voor het ontlenen 
van materiaal voor de organisatie van 
hun evenementen.

 Het verzekeren van een kwalitatief 
aanbod voor het kleuter- en lager onder-
wijs in het centrum en in de dorpskernen 
met aandacht voor groene speelruimten.

 De nodige investeringen voorzien voor 
het GITO op het vlak van infrastructuur en 
organisatie omdat het GITO een kerntaak 
voor de gemeente blijft
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#MobielInOverijse

 Opstellen van een globaal gemeentelijk ver-
keerssplan met het oog op een vlottere doorstro-
ming van het verkeer op drie niveaus: de zwakke 
weggebruiker, het openbaar vervoer en de wagen.

 Investeren in veilige voetpaden en trage wegen.

 Veilige schoolomgevingen creëren met – waar 
mogelijk – autovrije of autoluwe zones.

 Acties om de Overijsenaar meer op de fiets te 
krijgen: groepsaankoop elektrische fietsen, incen-
tives voor fietsers, gratis laadpalen voor fietsers, 
een gemeentelijk fietsdeelsysteem (elektrische 
en gewone fietsen), investeren in veilige fietspa-
den en fietsverbindingen (bijv. Vuurgatstraat), 
uitwerken van een fietsstratennetwerk als 
waardig alternatief voor de auto, goed uitge-
ruste overdekte fietsstallingen op belangrijke 
knooppunten enz.

 Stappen ondernemen voor een snelle busverbin-
ding vanuit Overijse naar Brussel via Maleizen en de 
busbaan van de E411. Ook motorrijders toelaten de 
busbaan op de E411 te gebruiken. 

 Geen metro in Overijse.

 Een duurzaam en milieuvriendelijk gemeentelijk 
wagenpark uitbouwen. 

 Uitwerken van een intergemeentelijk verkeersplan 
om sluipverkeer tegen te gaan.

 Aanpassen, herinrichten en optimaliseren van de 
parkings aan de Leegheid en achter de Vuurmolen.

 Bij de hogere overheden aandringen om het op- en 
afrittencomplex Brabandtlaan uit te voeren.

#VeiligInOverijse

 Samenwerking voortzetten tussen de politiezone Drui-
venstreek en de politiezones in het arrondissement Leuven.

 Door gebruik te maken van innovatieve technologieën (o.a. 
ANPR-camera’s) en het uitbouwen van de BIN’s (BuurtInfor-
matieNetwerken) diefstallen bestrijden en zorgen voor meer 
veiligheid.

 De cel computercrime verdere ondersteuning verlenen 
om de toenemende cybercriminaliteit te bestrijden.

 In samenwerking met de veiligheidsdiensten bijkomende 
preventiecampagnes uitwerken rond snelheid, tabak, alcohol 
en drugs enz.

 De wijkwerking van de politie verder uitbouwen o.a. door 
gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

 Behouden van een volwaardige brandweerkazerne in 
Overijse.

 Behouden van een kwalitatief en Nederlandstalig zieken-
wagenvervoer.  

 Het veiligheidsgevoel op drukke openbare plaatsen ver-
hogen door gebruik te maken van slimme ledverlichting.

 Plaatsen van klemtoonverlichting op belangrijke over-
steekplaatsen.

 Op fietsoversteekplaatsen nagaan of ‘vierkant groen’ 
mogelijk is.



#ZorgInOverijse

 Blijven verzekeren van een kwalitatief 
zorgaanbod in Overijse en waar nodig samen-
werken met privépartners.

 Toepassen van innovatieve technologieën 
in de zorg en het ontwikkelen van woonzorg-
zones in Overijse.

 Uitbouwen van een gemeentelijk 
zorgloket met een voltijdse zorgcoach.

 Subsidies aanvragen voor het oprichten 
van een digitaal loket voor kinderopvang.

 ‘Huis van het Kind’ uitbouwen tot 
een volwaardig huis waar (jonge) gezin-
nen, alleenstaande ouders en kinderen 
terechtkunnen.

 Op basis van bestaande noden een betaal-
baar en kwaliteitsvol aanbod blijven aanbieden 
op het vlak van kinderopvang, ouderenzorg, 
psychische begeleiding enz.

 Op het vlak van sociaal wonen oog hebben 
voor doelgroepen. Voorzien van doelgroep-
wonen voor mensen met een beperking in het 
Groot Huys.

 Activeren van de Europese gehandicapten-
kaart in Overijse.

 Opstarten van een nieuw PWA (Plaatse-
lijk Werkgelegenheidsagentschap) met o.a. 
wijk-werken.
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#SchoonInOverijse

 Op basis van de bouwmeesterscan het gemeentelijk struc-
tuurplan tegen het licht houden met focus op groene en open 
ruimten.

 Wonen in eigen streek mogelijk maken door te zorgen 
voor een goede mix van betaalbaar en sociaal wonen met de 
nodige aandacht voor doelgroepwonen (Solheide, Groot Huys, 
Waversesteenweg, J.B.Dekeyserstraat, RUP Maleizen, …).

 Streven naar een CO2 -neutraal Overijse tegen 2030.

 De nodige investeringen voorzien voor een duurzame en 
slimme led-straatverlichting.

 Blijven investeren in rioleringsprojecten met aandacht 
voor bovenbouw en een transparante communicatie i.v.m. de 
financiering ervan.

 Rioleringsproject met heraanleg en herinrichting van de 
bovenbouw voor de Heuvelstraat, de Coomanstraat, de Gebr. 
Danhieuxstraat, de Rowiestraat en de Pastoriestraat. 

 Een doordacht circulatieplan moet ervoor zorgen dat de 
zwakke weggebruiker voorrang krijgt.

 Rioleringsproject met focus op de zwakke weggebruiker 
voor de J.B. Dekeyserstraat met heraanleg en herinrichting 
van de bovenbouw. Het publiek toegankelijke park van het 
Groot Huys wordt de groene verbinding tussen de J.B. Dekey-
serstraat en de Stationsstraat.

 Stimuleren van groene energievormen met participatie 
van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.

 Aanpakken van zwerfvuil door preventie, oprichten van 
een vrijwilligersnetwerk, mobiele camera’s enz.

 Streven naar een afvalarm Overijse. Uitwerken van een 
afval- en ophaalbeleid op maat van de burger. 

 Lawaaihinder verminderen door het plaatsen van geluids-
schermen in Jezus-Eik. 

 Heraanleg Justus-Lipsiusplein en omgeving.

 Opwaardering dorpskern van Tombeek.
Tom

Joris
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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

Op dezelfde lijst zijn meerdere voorkeurstemmen mogelijk.

 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
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