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Investeringen in onderwijs
Nieuw jeugdhuis

€ 130.000 aan besparingen op
verzekeringen
CD&V Overijse, een sterk team in een goed gezinde gemeente

Zitdagen schepenen
Beste Overijsenaar,
De gemeenteraadsverkiezingen van eind 2012 liggen
intussen iets meer dan een jaar achter de rug en we
zijn als partij dan ook fier dat een aantal beloftes die
we toen gemaakt hebben nu al gerealiseerd zijn. Op
onderwijsvlak zijn de nieuwe lokalen van het GBO
een feit en kreeg kleuterschool Lotharingenkruis in
Maleizen een nieuwe polyvalente zaal. Ook het lang
verwachte nieuwe jeugdhuis is er. Op financieel vlak
zijn de gemeentelijke verzekeringen doorgelicht,
wat leidde tot een aanzienlijke besparingsoperatie,
zonder dat u dit in uw portefeuille hoeft te voelen.
Via een forse uitbreiding van de openingsuren van
de dienst burgerzaken trachten we het beleid verder
dichter bij de burger te brengen. Stuk voor stuk
beslissingen die me als voorzitter een goed gevoel
geven vanuit de duidelijke ideologie die we als partij
hebben. Als democratische volkspartij staan het
welzijn en de welvaart van iedere Overijsenaar voor
ons centraal, met specifieke aandacht voor degenen
die daarvoor ondersteuning nodig hebben. Ik kondig
jullie dan ook graag aan dat vanaf januari 2015 alle
inwoners uit onze gemeente iedere eerste maandag
van de maand met al hun vragen over alle beleids-

Erkenning Kind en Gezin voor IBO
Snelloket burgerzaken langer open
domeinen terecht zullen kunnen bij onze schepenen
Kristel Stouffs en Danny de Kock tijdens de zitdagen
van beide schepenen. Ook voor de allerkleinsten uit
de gemeente is er positief nieuws met de erkenning
van Kind en Gezin voor het IBO en de daarbij
horende subsidies, een dossier waar we als partij
keihard aan gewerkt hebben ten bate van de
verdere uitbouw
van de buitenschoolse
kinderopvang. Als centrumpartij, ook in Overijse,
willen wij verzorgen, vooruitzien,
versterken en vooral verbinden. We
brengen geen “wij-of-zij-verhaal”,
maar een boek waarin iedereen
zich enigszins kan in terugvinden en
met respect voor de waarden die
in onze mooie Vlaamse gemeente
heersen.
Ik wens jullie veel leesplezier en
een voorspoedig 2015!

Alan Pauwels,
Voorzitter CD&V Overijse

Investeringen in onderwijs - Renovatie booggebouw GITO
Overijse werkt volop verder aan
schoolinfrastructuur. Momenteel is het
booggebouw van het GITO aan de
beurt. Dit is niet louter een
opknapbeurt,
maar
een
heuse
“vernieuwbouw”. Tot op heden werd
vooral afgebroken. Tegen eind januari
zal de ruwbouw af zijn en in februari
kunnen dan met de verdere afwerking
starten. In ieder geval zal nog zeker het
hele schooljaar druk gewerkt worden.
Eén van de meest in het oog
springende vernieuwingen betreft de
refter. In plaats van langs een smal
gangetje naar een vrij donkere refter te
moeten gaan, zal de refter aan de kant
van de speelplaats liggen en zullen
grote
glaspartijen
veel
licht
binnenbrengen. Het zal alvast de
middagpauze veel aangenamer maken
voor iedereen.

Kristel Stouffs, schepen van onderwijs, buitenschoolse kinderopvang en
ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe jeugdhuis “PIT“ is er
Het nieuwe jeugdhuis is er. Kom samen met gewezen kernlid van de jeugdraad en
gemeenteraadslid Stijn van Eyck naar de officiële opening op vrijdag 30 januari
2015 vanaf 20u30, Heuvelstraat 6.
Stijn van Eyck
gemeenteradslid

Overijse wint meer dan € 130.000 op verzekeringen

Danny De Kock, schepen van financiën, begroting, bevolking
en burgerlijke stand en erfgoed en monumenten

De gemeente en het OCMW besparen samen zowat €
133.000 op hun verzekeringspolissen door deze te
laten doorlichten en hiervoor een aanbesteding uit te
schrijven. Door ook het OCMW bij deze aanbesteding te
betrekken levert deze oefening, die intussen werd
afgerond, het gemeentebestuur een besparing op van
36 % op de huidige premies. Voor het OCMW is dat
zelfs 38 %. Bovendien konden wij ook de inhoudelijke
voorwaarden van onze verzekeringen nog verbeteren.
En aldus vertegenwoordigt deze ganse operatie naast
een belangrijke financiële winst ook de waarborg van
een nog betere bescherming van ons personeel, ons
patrimonium en onze aansprakelijkheden. Om de
dienstverlening aan de inwoners van Overijse en de
geplande investeringen te kunnen handhaven zonder
enige belastingverhoging, was het van uiterst groot
belang alle andere kostenstructuren, zoals de
verzekeringen, kritisch onder de loep te nemen.

Interessant om weten – schoolpopulatie Overijse

Wist je dat …
… er vorig schooljaar in totaal 2069 leerlingen school liepen in het basisonderwijs in Overijse?
… er vorig schooljaar in totaal 1255 leerlingen school liepen in het secundair onderwijs in Overijse?
… er van alle leerlingen basisonderwijs 75% ook woonachtig is in Overijse? Aangezien de instroom gelijk is
aan de uitstroom wonen dus evenveel schoolgaande kinderen in Overijse als er kinderen op onze
schoolbanken zitten.
… er van alle leerlingen secundair onderwijs 50% ook woonachtig is in Overijse? Ook hier zijn instroom en
uitstroom in evenwicht en worden onze scholen niet zwaarder belast dan redelijk is cf. het aantal 12-18
jarigen. Bedankt aan alle leerkrachten die dagelijks al deze leerlingen kennis en vaardigheden
bijbrengen! Vanwege Kristel Stouffs, schepen van onderwijs.

OCMW – sociaal restaurant sinds 27 november 2014
Sedert het begin van de huidige legislatuur wil de OCMW-raad
de opvangmogelijkheden uitbreiden. Opvang in alle mogelijke
vormen, afhankelijk van de doelgroep: kinderopvang, sociale
opvang (noodopvang, ontmoetingscentrum...) en opvang van
senioren. Daarnaast wil de OCMW-raad de dienstverlening
beschikbaarder maken. Hierbij wordt gedacht aan de
integratie van verschillende diensten en partners binnen het
welzijnsveld op 1 locatie. Sinds 27 november, ten slotte, is
gestart met het "sociaal restaurant". Bedoeling is de
vereenzaming tegen te gaan. In de beginfase zal eens in de
week een busje mensen uit telkens een ander gehucht
ophalen om in het woonzorgcentrum te komen eten en er de
namiddag door te brengen. In deze fase wordt het project
beperkt tot de mensen die thans gebruik maken van de
thuisgebrachte maaltijden mits een zeer beperkte bijdrage
voor het vervoer. Bedoeling is dit verder uit te breiden. Door
dergelijke acties willen we van Overijse een gemeente maken
waar het goed leven is.

Bea Adriansens en Miranda Landtsheere, OCMW-raadsleden

Forse uitbreiding openinguren van het snelloket burgerzaken
Vanaf 5 januari 2015 worden de openingsuren van het snelloket Burgerzaken fors uitgebreid en kan de
Overijsenaar hier ook op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag doorlopend terecht :
• maandag van 8u00 tot 16u00 en van 17u30 tot 19u30
• dinsdag van 8u00 tot 16u00
• woensdag van 8u00 tot 16u00
• donderdag van 8u00 tot 16u00
• vrijdag van 8u00 tot 12u00
Op die manier willen wij nog beter en efficiënter dienstverlening bieden. Aan het
snelloket kan u alleen terecht voor volgende handelingen die weinig tijd vragen:
- Aanvragen van attesten (gezinssamenstelling, bewijs van woonst, bewijs van leven, bewijs van wettelijke
samenwoning, bewijs van nationaliteit,…), uittreksel uit het strafregister, document voor het reizen van
minderjarigen, pin-puk codes, eensluidend verklaren van documenten, wettigen van handtekening.
- Afhalen van attesten, uittreksel uit het strafregister, pin-puk codes, rijbewijzen, reispaspoorten, document
voor aanvraag van de geboortepremie

Erkenning Kind & Gezin voor IBO
IBO, het Initiatief Buitenschoolse Opvang is voortaan erkend door Kind & Gezin. Deze erkenning is veel meer
dan de loutere waarborg van de kwaliteit van de geboden kinderopvang. Even belangrijk zijn de subsidies die
samenhangen met deze erkenning. Een dossier waar we als partij, en in het bijzonder schepen Kristel Stouffs
heel sterk op ingezet hebben en die de gemeente een nieuwe forse besparing van zowat € 51.000 oplevert.

Veel sfeer op succesvol pastafestijn
Op 23 november organiseerden we ons pastafestijn. Het werd een gemoedelijke,
sfeervolle en succesvolle namiddag. Winnaars van de door Holar en Isca
aangeboden wijnmand zijn Magda Van Zande en Roland Van Obbergen. Op 15
gram na wisten ze het gewicht perfect in te schatten. Gezondheid!

CD&V Overijse nodigt U allen graag uit op zijn nieuwjaarsreceptie om
het glas te heffen op het nieuwe jaar
op zondag 18 januari 2015 vanaf 11u00
in het foyer van CC Den Blank
Gastspreker is Federaal Parlementslid Eric Van Rompuy over het thema
“CD&V en de Zweedse coalitie”
Wij wensen U een warm en stralend

2015 toe
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