De oproep van CD&V Overijse om de
straatverlichting in Overijse opnieuw te
laten branden op vrijdag- en
zaterdagnacht is niet in dovemansoren
gevallen. Na een grondige evaluatie wordt
het
verlichtingsplan
binnenkort
aangepast zonder te raken aan de
klimaatdoelstelling en de daaraan
gekoppelde CO2-reductie. Met deze
beslissing wordt gehoor gegeven aan de
talrijke bezorgdheden van de inwoners.
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Druivenfeesten in teken van
dialect
Het dialect staat dit jaar centraal
tijdens de Druivenfeesten. De
organisatie roept iedereen daarom op
om het virtuele woordenboek te vullen.
De
ingestuurde
woorden
en
uitdrukkingen zullen vervolgens
gebruikt worden in de communicatie
rond de Druivenfeesten. Mensen
kunnen op allerlei manieren ideeën
geven: via #df2017 op Twitter, op
Facebook, via Instagram of door te
mailen naar info@druivenfeesten.be.
In augustus komt er een extra editie
van het gemeentelijk infoblad De
Overijsenaar uit. Die zal volledig
gewijd zijn aan de feesten. In dat blad
worden ook de leukste inzendingen
van woorden in het dialect opgelijst.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Alan Pauwels
(alan.pauwels@telenet.be)
www.overijse.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenv.overijse.5/

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid
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CD&V zal bij de verkiezingen van 2018 opkomen met een eigen en open lijst. Het is een
belangrijke en uitgesproken keuze waarmee we de Overijsenaar een waardig alternatief willen
bieden. Tijdens de afgelopen jaren hebben we binnen het kartel en de de coalitiemeederheid
steeds een loyale en zelfstandige koers gevaren. We laten de eeneiige tweeling die onze
kartelpartner geworden is - het lijkt wel of OV2002 en N-VA steeds meer vergroeien tot één en
dezelfde partij - los. Het recente vertrek van burgemeester Dirk Brankaer, en bijhorende
stoelendans, deed onze wenkbrauwen meer dan fronsen. Het getuigt jammer genoeg meer
van electoraal opportunisme dan van goede
beleidsvoering. Op een ogenblik dat het
vertrouwen van de burger in het politieke bestel
zeer wankel is, is er nood aan deugdelijk bestuur.
CD&V Overijse zet daarbij in op vernieuwing en
verruiming met mensen van buiten het
traditionele politieke establishment met kennis
van zaken en een duidelijke visie. Vandaar de
bewuste keuze om met een open lijst naar de
kiezer te trekken. Met onze beweging CD&V 2.0
willen we een aantal duidelijke standpunten
naar voren brengen: kwaliteitsvolle dagopvang
voor ouderen, hernieuwbare vormen van
energie met participatiemogelijkheid voor de
burger, echte inspraak voor de adviesraden, een
Nederlandstalige MUG, een doordacht
parkeerbeleid, een florissant vereniginsgleven,
veiligheid in al zijn facetten, optimale
sportinfrastructuur....
Wil je graag meeschrijven aan dit nieuwe
verhaal in Overijse, geef ons dan een seintje: Alan Pauwels, voorzitter CD&V Overijse
alan.pauwels@telenet.be.

CD&V Overijse blij met
vernieuwd verlichtingsplan

Ik ben heel blij dat het partijbestuur mij
als lijsttrekker heeft verkozen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Naast een nieuwe burgemeester zal u in
oktober 2018 ook een nieuw bestuur
moeten kiezen dat efficiënt én met een
luisterend oor voor alle Overijsenaren
de vele uitdagingen van de toekomst
kan aanpakken. Zorg en welzijn,
betaalbaar wonen, groene energie,
mobiliteit en ondersteuning van het
verengingsleven zijn maar enkele van
de thema's waar we de Overijsenaar
van nabij willen in betrekken. Graag
ben ik uw ervaren gids in dit verhaal.

Danny De Kock
Lijsttrekker CD&V Overijse 2.0
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ALAN PAUWELS:
BEWEGING CD&V 2.0
DEFINITIEF VAN START

Meer info op www.danny.dekock.cdenv.be

MARIËNDAL: ZORG IN
HET GROEN STAAT
CENTRAAL
Bea Adriansens, OCMW-raadslid

GUIDO MAENE
VERNIEUWING MET
ERVARING
Guido woont sinds 2008 in Overijse, in
Jezus - Eik , en heeft drie kinderen . Na
een veertigjarige loopbaan als officier bij
Defensie, werd hij als kolonel op rust
gesteld. Maar rust is niet aan hem
besteed.

Enkel een beweging die vanuit haar DNA
steeds tracht in haar beleid een zo breed
mogelijk draagvlak te creëren, kan hem
boeien. Inspraak in de plaats van
achterkamerpolitiek vormt hierbij de
grondslag. Daarom koos Guido in Overijse
voor CD&V: christelijk, democratisch en
Vlaams.

Iedereen
kent
Mariëndal,
het
woonzorgcentrum in centrum Overijse.
Een instelling, symbool voor de reeds lang
bestaande zorgtraditie die Overijse rijk is.
Deze werd in het verleden onder meer
uitgebouwd en gekoesterd door de
verschillende bestuursmeerderheden van
CD&V-signatuur.
Na de totale vernieuwing van het gebouw,
kon de heraanlegging van de mooie
natuurlijke omgeving niet achterblijven. Op
Erfgoeddag kon het resultaat door allen
bewonderd worden. Tevens liep er een
tentoonstelling in de cafetaria van het
woonzorgcentrum
met
als
thema
"Mariëndal: een jarenlange zorgtraditie in het
groen".

Het vernieuwde park rond de vijver met de
tros in het midden trok bij velen de aandacht.
Het verbergt echter een vernuftige installatie
om het bronnengebied in het centrum van
Overijse te herstellen en wateroverlast te
voorkomen. Het pad rondom de vijver werd
heraangelegd en er werd een vlonderpad in
combinatie met zachte oevers en
plasbermen geïnstalleerd.
In het woonzorgcentrum zelf werd een
belevingstuin ingericht die de bewoners daar
een welgekome afwisseling biedt.
Zowel voor de ouderen als hun familieleden
is deze aangename wandel- en zitomgevig
een uitnodiging tot een gezellig samenzijn
met de zomer in aantocht.

EEN HART VOOR JEZUS-EIK
ZORG VOOR MENS EN NATUUR
Guido is actief in het verenigingsleven in
Overijse sinds hij hier kwam wonen. Hij is
bestuurslid van de Dorpsraad van JezusEik, lid van het Verbroederingscomité
van Overijse en bestuurslid van het
Regionaal Landschap Dijleland omdat een
goed uitgebouwd gemeenschapsleven
en een aangename leefomgeving voor
hem het belangrijkst zijn.
Met deze ingesteldheid en lokaal
engagement was de keuze voor een
actieve deelname aan het lokale beleid een
logische stap. Politiek is immers een
middel om het samenleven in Overijse zo
aangenaam mogelijk te maken en ervoor
te zorgen dat dit ook in de toekomst voor
onze kleinkinderen gevrijwaard wordt.
Hierbij dient gezocht te worden naar een
evenwicht tussen de belangen en/of
behoeften van vele verschillende spelers.

Jezus-Eik, met zijn O-L-Vrouwkerk en
mooie bossen, maar doorkruist door
een steenweg die op het einde een
verkeersdrukke oprit van de E411
wordt, heeft nood aan een echt hart
waar elke Overijsenaar en bezoeker
zich goed moet voelen en tot rust moet
kunnen komen. Daartoe moet het
gebied tussen de Kapucijnendreef en
de
Witherendreef
omgebouwd
worden
tot
een
polyvalente
vrijetijdszone,
een
aangename
overgang van dorp naar bos met
specifieke voorzieningen voor de Vrije
Basisschool, de Chiro, het GC De
Bosuil en parkeergelegenheid met
gemakkelijke toegang tot het
Horecaplein.

Volg Guido op Twitter
@Guido_Maene

Volg ons www.overijse.cdenv.be of via
facebook.com/cdenv.overijse.5
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Positief en goed bestuur, ook in de toekomst
Na 18 jaar gemeentelijke mandaten te
hebben bekleed ben ik geen kandidaat voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
CD&V werd in deze periode in de gemeente
Overijse op een positieve wijze en met oog
voor goed bestuur, terug op de kaart gezet.
Persoonlijke en professionele redenen
brengen me ertoe om de fakkel als eerste
mandataris door te geven en tegelijk ook
vernieuwing de nodige kansen te geven.
Deze beslissing is echter voor mij geen
afscheid van de politiek. Als adviseur op het
kabinet van minister van Justitie Koen Geens
werk ik op federaal niveau mee aan de
realisatie van het plan van de minister om
justitie fundamenteel te hervormen. Daar de
minister de Druivenstreek een warm hart

toedraagt, zal hij zijn buurgemeente Overijse
in de toekomst zeker nog regelmatig blijven
bezoeken.
Ik zal mij uiteraard nog ten volle blijven
inzetten voor elke Overijsenaar tot het einde
van deze legislatuur.

Minister Koen Geens en Kristel Stouffs

Ouderenzorg, een
belangrijke uitdaging
Enkele interessante ideeën uit de
redevoering van Dirk Dewolf op ons
lenteontmoetingsfeest.
We worden met zijn allen ouder en we zijn
met steeds meer die ouder worden. Dit heeft
heel belangrijke gevolgen hoe zorg en welzijn
naar de toekomst zal georganiseerd worden
en ons dagelijks leven zal beïnvloeden.
Zo zal voor elke oudere die het nodig heeft,
maar ook voor gehandicapten en andere
hulpbehoevenden, een persoonsvolgende
financiering voorzien worden. Dit is een soort
rugzakje aan financiële middelen dat door de
Vlaamse overheid wordt toegekend in
functie
van
de
mate
van
zorgbehoevendheid. Niet het volledig
budget zal kunnen uitgekeerd worden aan de
rechthebbende personen, maar een deel van
het budget zal in de vorm van
trekkingsrechten voor hen die recht op zorg
hebben in de erkende voorzieningen
beschikbaar zijn.
Gemeentebesturen gaan hierin een
belangrijke rol krijgen als regisseur van wat
mogelijk is op het vlak van buurtgerichte
zorg. Lokale dienstencentra, "minder
mobiel" centrales voor vervoer, centra voor
dagverzorging, maar ook vrijwilligers in de
oppashulp kunnen de mantelzorger wat
respijt en tijd gunnen voor zichzelf.
CD&V Overijse volgt dit dossier heel
nauwgezet op om elke Overijsenaar de
beste zorg te geven die zij of hij nodig
heeft.

(Foto Michel van Mullem)
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