
Soms moet je het roer omgooien en je 
hart volgen  

...(vervolg blz 1) 

Na 9 jaar succesvolle samenwerking 

binnen het kartel (met OV2002 en N-

VA) en samenwerking binnen de 

meerderheid (met Open VLD) dreigt 

de verdienste van CD&V Overijse 

binnen die meerderheid steeds vaker 

ondergesneeuwd of onder de mat 

geveegd te worden. 

CD&V Overijse heeft al die tijd een 

zelfstandige koers gevaren en zal dit 

ook in de toekomst meer dan ooit 

blijven doen. Soms moet je het roer 

omgooien en je hart volgen. Geen 

halfslachtige of gauw-gauw genomen 

beslissingen. Wel een doordacht 

langetermijnbeleid met krachtdadige 

en doortastende besluiten en met de 

nodige zin voor compromissen waar 

nodig. Maar vooral doen wat goed is 

voor Overijse.

Ik ben dan ook zeer fier en verheugd 

het CD&V-schip te mogen sturen 

tijdens de komende jaren, gesteund 

door een dynamische ploeg met 

tonnen ervaring en pakken 

vernieuwende en verfrissende idee n. 

Laat dit blad een eerste fijne 

kennismaking zijn met een aantal van 

deze mensen.

                                            Alan Pauwels

In een ruim opgezette enqu te liet CD&V Overijse tijdens de marktdag van de 

Druivenfeesten de Overijsenaar even plaatsnemen in de burgemeestersstoel en 

onderzocht welke beleidsdomeinen binnen de gemeente volgens hem absoluut 

prioritair zijn. Het initiatief kon met een driehonderdtal deelnemers op heel wat 

belangstelling rekenen. Uit de enqu te kwam naar voren dat de belangrijkste 

bekommernis zorg is, in alle mogelijke facetten. 

Financi n zijn duidelijk in 
goede handen

Welzijn & Zorg kreeg % van de stemmen. Op 

de tweede plaats kwam ruimtelijke ordening en 

mobiliteit % , gevolgd door verenigingsleven 

% , veiligheid %  en lokale economie 

% . 

Dat de gemeentelijke financiën intussen zowat 

 jaar op gezonde wijze in CD&V-beheer liggen 

verklaart allicht dat slechts % van de inwoners 

zich hierom echt bekommert. Ten slotte vond 

% van de ondervraagden dat er wel wat meer 

aandacht  aan toerisme zou mogen besteed 

worden. 

CD&V Overijse wou met deze enquête opnieuw 

een luisterend oor bieden aan de inwoners. Het 

is de bedoeling van de vernieuwde 

bestuursploeg om in de toekomst vaker 

dergelijke – en meer gerichte - bevragingen te 

organiseren om goed voeling te houden met wat 

er leeft bij de mensen. 

OVERIJSENAAR VOORAL 
BEKOMMERD OM 
ZORG & WELZIJN

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 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

Uw lokale contactpersoon:
Alan Pauwels
(alan.pauwels@telenet.be)
www.overijse.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenv.overijse.5/

in Overijse
overijse.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Overijse november 2016

,,

4 oktober 8. éan trekken we met 
z'n allen opnieuw naar de stembus. Nog 
ver weg, maar tegelijk zeer dichtbij. ên 
dus ontwikkelt Cé&V Overijse nu al - en 
meer dan ooit - een visie over hoe 
Overijse er uit moet gaat zien na 8. 
Belangrijk daarbij is dat we vinger aan 
de pols houden van wat leeft bij onze 
inwoners. ée resultaten van onze grote 
Cé&V-enqu te lees je verder in dit blad. 
êven belangrijk is hoe we dit willen 
doen. In de eerste plaats met een 
vernieuwde bestuursploeg n met een 
duidelijk onafhankelijk profiel lees 
verder op blz 4 ...

CD&V Overijse 2.0

Voorzitter Alan Pauwels
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Schepen van financiën en begroting, bevolking 

en burgerlijke stand, erfgoed/monumenten



De OCMW-raad lanceert twee 

wedstrijden  naar aanleiding van de 

herinrichting van de vijver aan het 

woonzorgcentrum Mariendal. Doel 

van de herinrichting is o.a. om in de 

toekomst ( na de winter)  het park en 

de vijver aangenamer open te stellen  

en dit  zowel voor haar residenten als 

voor de inwoners van Overijse.  De 

aangekondigde wedstrijden betreffen 

enerzijds een fotowedstrijd en 

anderzijds een wedstrijd om een 

nieuwe  naam te vinden voor de vijver. 

"De vijver Mari ndal, eigendom van 

het OCMW, is historisch erfgoed maar 

heeft nog geen naam, al duikt in 

sommige archieven wel de naam 

roversvijver op", zegt OCMW-raadslid 

Bea Adriansens. Meer informatie over 

deze wedstrijd kan je bekomen op het 

secretariaat OCMW Overijse op het 

telefoonnummer 02 687 51 56 of via 

info@ocmw.overijse.be 

Eind vorig jaar werd eens te meer 

gewezen op de (taal)problematiek 

rond het dringende ziekenvervoer 

(dienst 112) en het feit dat inwoners uit 

de Druivenstreek die een beroep doen 

op noodhulp vaak geconfronteerd 

worden met verplegers, ambulanciers 

of dokters die het Nederlands niet 

machtig zijn.

De taalwetgeving rond het dringende 

ziekenvervoer is nochtans overduidelijk. Ze  is 

altijd van toepassing wanneer een patiënt 

wordt opgenomen via een erkende 

spoedgevallendienst, zoals een mobiele 

urgentiegroep MUG . Een patiënt in nood 

wordt immers naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis gevoerd en heeft dus geen vrije 

keuze. De spoeddienst moet in het kader van 

zijn wettelijke opdracht de taalwetgeving 

naleven. Dit betekent dat de taal van de 

patiënt moet worden gebruikt, zowel tijdens 

de opname als in de administratieve 

afhandeling. Weet daarom dat je als burger 

en slachtoffer van Nederlandsonkundigheid 

in Brusselse ziekenhuizen met je klacht 

terecht kan bij het Vlaams Meldpunt 

Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen. Via 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/

vlaams-meldpunt-taalklachten-in-de-

brusselse-ziekenhuizen kan je problemen 

met Nederlandsonkundigheid van artsen of 

verzorgend personeel hetzij in een ziekenhuis 

in Brussel , hetzij met  de dienst  melden. 

                            STEF BORREMANS

Personalia: 
 jaar, getrouwd, twee kinderen. Woont al  

jaar in Jezus-Eik en tevoren in Eizer en 

Overijse. 

In een paar woorden:
Openheid – Betrokkenheid en Inspraak – 

Eerlijke politiek – Buurtwerking en 

Verenigingsleven – Zorg en veiligheid voor 

iedereen

Sociaal geëngageerd
Al lang actief in het verenigingsleven. Als 'er 

leider in Chiro Iserna, voorzitter van 

Jeugdraad Overijse en lid van JOP Jong 

Overijse en Politiek .  

Politieke interesses
Mijn interesses zijn vrij breed. Ik vind het 

belangrijk dat er in Overijse een bruisend 

verenigingsleven is, dat maximaal 

ondersteund wordt door de gemeente. Zowel 

op sport-, cultuur- als jeugdvlak. Ook 

buurtwerking, om de mensen dichter bij 

mekaar te brengen, vind ik een 

aandachtspunt.

Daarnaast vind ik kwalitatieve en betaalbare 

zorg voor iedereen die dat nodig heeft 

cruciaal in een moderne samenleving. Net als 

veiligheid, thuis en op straat.

                         IULIAN MEDELEANU

Personalia: 
 jaar, getrouwd, drie kinderen - Geboren in 

Roemenië - Woont al  jaar in Overijse. 

In een paar woorden:
Pragmatisch – Oplossingsgericht – 

Ruimhartig - Bereidwillig, attent  en 

hulpvaardig

Selfmade man
Iulian is geboren in Roemenie, tijdens de 

communistische periode. Al van kindsbeen af 

probeerde hij aan de grenzen van het regime 

te ontsnappen en zijn leven een eigen 

invulling te geven. Als -jarige trok hij vol 

moed, nieuwsgierigheid en met hoop op een 

beter leven,  alleen naar Nederland. Na vier 

jaar hard werken, keerde hij terug naar 

Roemenie om zijn studies af te maken. 

Gewapend met  een diploma master in 

business administration leidde hij al 

verschillende internationale organisaties . 

Politieke interesses
Als evenwichtig platform is CD&V ook in 

Overijse een bindmiddel tussen andere 

partijen. Onderwijs en gezondheid en een 

aangepast kader voor de ontwikkeling van 

kleine en familiale bedrijven zijn drie 

essentiële pijlers voor een bruisend Overijse. 

         DUBBELPORTRET
         STEF     -     IULIAN

       Op het menu

• aperitief

• pompoensoep
• kip (archiduc of 

natuur)
• gebak/tiramisu
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Contactmomenten met minister Geens

Wanneer: eerste woensdag van de maand tussen 19 en 20 uur
Waar: Ontmoetingscentrum St-Rochusstraat - 3040 Huldenberg
Afspraak: afspraak maken noodzakelijk via contact@koengeens.be

TAALPROBLEMATIEK 
DRINGEND 
ZIEKENVERVOER 
CD&V-Overijse houdt vinger aan de pols

Kies mee de naam voor nieuwe Mari ndalvijver

CD&V wil lichten opnieuw 
aan tijdens het weekend in 
Overijse

Sinds een aantal maanden wordt in de 

gemeente Overijse alle openbare 

verlichting langs gemeentewegen 

gedoofd tussen middernacht en vijf uur ’s 

ochtends. 

Met deze maatregel - die kadert in de 

ondertekening van het 

burgemeestersconvenant - spaart de 

gemeente energie en euro’s uit. 

Ondanks de budgettaire voordelen zijn 

heel wat inwoners niet onverdeeld 

gelukkig met de maatregel. éat het licht 

de hele nacht brandt, wanneer we in ons 

bed liggen, dat is natuurlijk niet nodig. 

Toch lijkt deze maatregel het 

veiligheidsgevoel van de Overijsenaar 

parten te spelen. Zeker tijdens het 

weekend, wanneer het sociale leven in 

onze gemeente na middernacht veel 

intenser is. 

Zo willen bezorgde ouders hun kinderen 

graag veilig en wel zien terugkeren na een 

avondje uit. Het algemene 

veiligheidsgevoel zou dan ook veel groter 

zijn als de verlichting in het weekend  en 

op feestdagen wel blijft branden. 

ée maatregel wordt hoe dan ook 

binnenkort geëvalueerd. Cé&V Overijse 

pleit dan ook voor een regime waarbij 

tijdens weekdagen de lichten nog wel 

gedoofd worden, maar tijdens het 

weekend vrijdag- en zaterdagnacht  de 

lichten weer voluit branden in de 

gemeente.
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Bea Adriansens

OCMW-raadslid, lid van het sociaal comité


