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OVERIJSE.CDENV.BE
“EEN EIGEN GELAAT”
Drie jaar. Drie jaar is het intussen
geleden dat onze lokale CD&Vafdeling ondergetekende verkoos
als nieuwbakken voorzitter. Het
werden drie bijzondere jaren waarin
we als kleine broer binnen het kartel
en vanuit onze bevoegdheden en
een constructieve houding niettemin zeer duidelijk onze stempel op
het beleid wisten te drukken. Een
aanpak die ons steeds toegelaten
heeft een eigen gelaat binnen de
bestuursmeerderheid te tonen. 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. CD&V blijft gaan voor het
versterken van het sociale weefsel
door initiatieven die onze inwoners,
verenigingen, vrijwilligers en ondernemers samenbrengen. Gisteren,
vandaag maar ook morgen zullen we
in Overijse vanuit een duidelijke,
onafhankelijke, concrete en democratische visie opbouwende standpunten blijven innemen zonder
daarbij in extremen te vervallen. En
aldus aan onze lokaleafdeling haar
eigen gelaat
teruggeven.

Alan Pauwels,
Voorzitter CD&V Overijse
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LEDENDAG: OP BEZOEK BIJ VZW DE KERSELAAR
Net voor de zomervakantie organiseerde CD&V Overijse zijn
ledendag met een boeiend bezoek aan De Kerselaar, een
t(e)huis voor personen met een beperking. Na een korte
uiteenzetting over het ontstaan en de historiek van de
Kerselaar door voorzitter Albert Timmermans, gaf Directeur
Hans van Hassel de evolutie weer die de Kerselaar kende,
gaande van 10 bewoners in 1987 naar een capaciteit van 67
bewoners in 2014. Ten slotte lichtte hij uitgebreid het
vernieuwde zorgbeleid in Vlaanderen voor personen met een
beperking toe en welke opportuniteiten dit voor de
Druivenstreek inhoudt. Ook de verwevenheid met IJsedal als
heel belangrijk is als je een thuis wil bieden voor je bewoners.
beschutte werkplaats en De Berken als dagcentrum voor
De evolutie van een aanbod-gestuurde zorg naar een vraagpersonen met een beperking kwam
gestuurde zorg voor personen met een
“Veel bewoners komen ten
aan bod. Opmerkelijk is dat veel
beperking blijkt alvast een goede zaak
bewoners ten vroegste vanaf de vroegste vanaf de leeftijd van en biedt een aantal mogelijkheden aan
leeftijd van 40 jaar in De Kerselaar
40 jaar in De Kerselaar toe” De Kerselaar, maar zeker ook aan De
toekomen. Dit is grotendeels te
Berken. Ons bezoek werd afgesloten
verklaren doordat het zorgkader pas prioriteit geeft als er geen
met een zeer leerrijke rondleiding in een wooneenheid en het
ouders (meer) zijn die hun zoon/dochter met een beperking
dagactiviteitencentrum onder leiding van Wim Termote. Het
thuis kunnen opvangen. We konden met onze eigen ogen
werd een boeiende en zeer leerijken namiddag die bij alle
vaststellen dat een zeer enthousiaste ploeg dag in dag uit veel
leden een zeer diepe indruk naliet.
aandacht besteedt aan groepsdynamiek, hetgeen uiteraard

VERKEERSVEILIGHEID: FIETSERS EN DE BRUSSELSESTEENWEG
Uit de meest recente studie van Het
Agentschap Binnenlands Bestuur
van de Vlaamse
“15 ernstige ongevallen:
regering blijkt dat
er zich in 2013
dat zijn er 15 te veel”
niet minder dan
15 ernstige verkeersongevallen met
ﬁetsers hebben voorgedaan in onze
gemeente. Dat zijn er 15 te veel.
Een van de knelpuntwegen hierbij is
de Brusselsesteenweg met zijn
talrijke in- en uitritten voor
handelaren.
CD&V Overijse neemt de handschoen op en zal er bij alle
handelaren op aandringen om
waarschuwingsborden te plaatsen.

Een voorbeeld van hoe het moet
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INTERESSANT OM WETEN: SAMENSTELLING BEVOLKING OVERIJSE
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Overijse telt 24.774 inwoners waarvan 19.923 Belgen. De grootste groep inwoners met
een andere nationaliteitDe
(1116
inwoners) komt uit Nederland. Daarna volgen het Verenigd
schuld werd de laatste 3 jaar afgebouwd en in
2
Koninkrijk met 533 inwoners, Duitsland met 392. Verder in de top-10: Frankrijk, Italië,
Polen, Roemenië, Portugal, Verenigde Staten en Spanje.

De Beierij van IJse VZW en dankzij onze alom geprezen TOA’s, de
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De schuld werd de laatste 3 jaar afgebouwd en in
EHBO
OP SCHOOL: WEBSITE

Sinds 16 september
link: onderwijs.vlaanderen.be/ehbo-op-school. Overigens
u is de nieuwe website EHBO op school
a
online. De website biedt
scholen een leidraad om EHBO-lessen
kan de lokale Rode Kruis afdeling van onze gemeente
t
w de website streeft Maak
kennis
met CD&V!
Als
nieuw lid geniet
u het
te organiseren. Met
CD&V
ernaar
dat
elke
opleidingen
organiseren, zowel voor het lager als secundair
e
van €6,00.
jongere die het secundair onderwijs
minimum
onderwijs.
Alle inlichtingen hierover bij Lea Debrouwer via
De verlaat
Beierij vaneen
IJse VZW
en dankzij aan
onze alom geprezen
TOA’s, de
t
TUSSEN 11 en 13 UUR
kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelea.debrouwer@telenet.be.
C
lingen. De website is vanaf vandaag online via de volgende
u
a
t
w
e

OPEN MONUMENTENDAGEN
Maak kennis met CD&V! Als nieuw lid geniet u het
GROOT
SUCCES
van
€6,00.

CD&V OVERIJSE: SAMEN STERKER

Meer
nog dan een politieke partij, is CD&V een beweging
13 UUR
Onze Erfgoed- en Open Monumentendagen brengenTUSSEN
jaar na 11 en
van geëngageerde mensen. Via rechtstreekse dialoog
C veel belangstellenden op de been dankzij de inzet van een
jaar
schrijft u als lid mee aan ons christendemocratisch verhaal.
gedreven team, vele vrijwilligers, de samenwerking met de
Onze leden maken CD&V uniek. Als lid wil u uw visie op
dorpsraden en met De Beierij van IJse VZW en dankzij onze
mens
en samenleving vertaald zien in politieke activiteit.
alom geprezen TOA’s, de toeristische onthaal ambassadeurs
Ben ook jij politiek geëngageerd: word dan nu lid en schrijf
van Overijse.
mee aan de toekomst van onze mooie Vlaamse gemeente.
Uw lidmaatschap geeft u een stem waar we graag naar
luisteren. Maak kennis met CD&V! Als nieuw lid geniet u
het eerste jaar trouwens
van het voordeeltarief van
€6,00.
CD&V Overijse nodigt U allen graag uit op zijn

NIEUWJAARSRECEPTIE: ZONDAG
17/01/2016 TUSSEN 11 & 13 UUR

nieuwjaarsreceptie om het glas te heﬀen op het nieuwe
jaar op zondag 17 januari 2015 vanaf 11u00 in het foyer
van CC Den Blank.

GEMEENTELIJKE FISCALITEIT:
OVERIJSE BIJ BESTE 20 LEERLINGEN VAN DE KLAS
Overijse behoort tot de groep van 20 gemeenten (op een
totaal van 305 gemeenten) met de laagste gemeentelijke
ﬁscaliteit. De schuld werd de laatste 3 jaar afgebouwd en in
2013 en 2014 werden geen nieuwe leningen aangegaan.
Ondanks de geplande investeringen, ook voor de komende

jaren, zal er verder ruimte zijn voor schuldafbouw door een
verdere rationalisering en kostenbeheersing van de
gemeentewerking en dit alles zoals beloofd zonder
belastingverhoging !
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ZONDAG 25 OKTOBER 2015
11u45 - 15u30

ZAAL TER IJSE - MIDDENZAAL

Verantwoordelijke uitgever: Alan Pauwels, Hagaard 93 – 3090 Overijse.

KIPPENFESTIJN
OVERIJSE

