
In haar Meerjarenplan 2020-2025 stelt de 
provincie Vlaams-Brabant 4 prioriteiten, 
die ook Overijse sterk ten goede zullen 
komen: 
Duurzaam Vlaams-Brabant 
Ondernemend Vlaams-Brabant 
Slim Vlaams-Brabant 
Vlaams-Brabant, fier op eigenheid en 
troeven.
 “Mijn persoonlijke prioriteit is zorgen voor 
100 kilometer nieuwe fietssnelwegen en 
kwalitatieve fietsroutes”, zegt Tom 
Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. 
“Fietsen is goed voor het klimaat want het 
verkeer is verantwoordelijk voor zowat de 

helft van de CO²-uitstoot in onze regio. 
Maar fietsen is ook gezond en het zorgt 
voor minder files. En het potentieel voor 
fietsverplaatsingen is enorm. De helft 
ervan is korter dan 5 kilometer en drie 
vierde is korter dan 15 kilometer. Perfect 
fietsbare afstanden, zeker met een 
elektrische fiets. 
Maar om meer mensen op de fiets te 
krijgen, zijn in de eerste plaats veilige 
fietspaden nodig. Daarom investeren we 
in deze legislatuur maar liefst 73,6 miljoen 
euro in veilige fietsinfrastructuur, ook in en 
rond Overijse.”

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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:
Guido Maene 
guido_maene@outlook.com
www.overijse.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenv.overijse5
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Woordje van de Voorzitter

Guido Maene
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Het is nu een jaar geleden dat ik 
verkozen werd tot voorzitter van 
CD&V Overijse. Sindsdien heb ik in   
mijn vele contacten  in Overijse 
centrum en de gehuchten kunnen 
ervaren  hoe weinig er echt rekening 
gehouden wordt met de noden van 
de Overijsenaar. Er werd nog nooit 
zoveel het woord participatie in de 
mond genomen, maar zo weinig echt 
geluisterd naar de burger. Kan men 
zich inbeelden dat geen enkele 
dorpsraad of adviesraad werd 
betrokken in de opstelling van het 
Meerjarenbeleidsplan 20-25 van de 
gemeente? Zoveel mensen die zich 
dagelijks vrijwillig inzetten voor de 
gemeenschap werden gewoon straal 
genegeerd!  
Enkelen drukken hun agenda door, 
zoals het GITO dossier bewijst, de 
rest zegt in de wandelgangen het 
oneens te zijn maar laten betijen.
CD&V Overijse zal  echter niet zwijgen 
en de belangen van elke Overijsenaar 
blijven verdedigen!

         Sammy komt !

         Lentedrink CD&V Overijse

Zondag 26 april 2020 om 11u00
Zaal Ter Ijse
Stationsstraat 8 Overijse

INVESTEREN IN EEN DUURZAAM 
VLAAMS-BRABANT



Laat uw mening ook horen.
Stuur een bericht op onze 
facebookpagina CD&V Overijse
of stuur een mailtje naar 
guido_maene@outlook.com 

GITO Overijse verbrusselt. 
Sollen met de toekomst van 
onze jeugd en het Vlaams 
karakter van Overijse!

Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst
Christophe Demuylder, lid BCSD
Het BCSD volgt de dossiers van de 
behoeftige Overijsenaars  op. CD&V 
Overijse breekt een lans voor een 
praktische aanpak, waarbij éénieder krijgt 
waarop hij/zij recht heeft en niet enkel de 
meest mondige aan de bak komt. Met 
regelmaat van de klok  worden de 
verschillende structurele problemen 
waarvan hij getuige is, via onze OCMW-
raadsleden aangeklaagd. Aldus werd de 
slechte toestand van  Den Blijk en het 
tekort aan verzorgend personeel in het 
WZC Mariëndal naar buiten gebracht. 

Op 19 november 2019 heeft de 
gemeenteraad beslist dat het GITO 
Overijse de scholengemeenschap 
Drieklank verlaat. CD&V stemde tegen 
deze beslissing, OpenVLDGroen, Leefbaar 
Overijse en Plus stemden allen voor. 
OV2002NVA ook, behalve 2 onthoudingen. 
Het GITO Overijse was samen met GITO 
Tervuren, SMO, Heilig Hartcollege 
(Tervuren) en ZAVO (Zaventem) al sinds 18 
jaar in Drieklank. CD&V Overijse bleef het 
lidmaatschap van het GITO bij Drieklank 
de beste oplossing vinden. Het is immers 
een keuze die onze Druivenstreek op 
onderwijsvlak versterkt en onder volledig 
Vlaamse controle houdt.  Ondanks het feit 
dat alles wees op het opgaan van het GITO 
in een Brusselse gemeenschap, hield de 
meerderheid toen vol dat alle opties op 
tafel lagen. 

Op de gemeenteraad van 28 januari 2020 
moest schepen Devroey echter op onze 
vraag toegeven dat toetreden tot de 
scholengemeenschap van het GO!-
onderwijs niet kon, want men wenst er 
geen politieke mandataris in het bestuur. 
Dit feit werd blijkbaar niet afgetoetst voor 
de beslissing genomen werd om Drieklank 
te verlaten: incompetentie troef of werd 
het bewust verzwegen? Zo bleef nog enkel 
de optie van deelname aan een  
scholengemeenschap   van het Brussels 
stedelijk onderwijs (Anneessens Funck en 
Karel Buls), aangevuld met BUSO Vest 
(Vilvoorde) en GISO Machelen, met 64%  
"Brusselse" leerlingen. Zij die jaren 
geleden in Overijse scandeerden “Geen 
stad in ons dorp” zijn dezelfden die nu ons 
technisch onderwijsbeleid laten zinken in 
het Brussels moeras.

Als enige geloofwaardige oppositie in de 
gemeente- en OCMW-raad hebben we 
duidelijk een stempel gedrukt op de 
debatten. Tijdens de 12 laatste 
gemeenteraden hebben we in het totaal 
meer dan 50 interpellaties gedaan. Deze 
bestreken alle domeinen die het dagelijkse 
leven van de Overijsenaar aanbelangen. 
En dat we wegen op de meerderheid bewijst 
dat  eindelijk de hondenbelasting werd 
afgeschaft en een sterk inhoudelijk  
burgerparticipatierecht in het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad werd 
opgenomen. De verdoken agenda van het 
GITO Overijse-verhaal en het verraad hierbij 
aan de Vlaamse grondvesten van onze 
gemeente hebben we blootgelegd. Slecht 
beheerde bouwdossiers zoals de renovatie 
van het Begijntjesbad, het OCMW-gebouw in 
de JB Dekeyserstraat of de non-aanpak van 
de Markthal werden aangekaart. In naam 
van de vele zwakke weggebruikers legden 
we de onveilige verkeerssituatie aan het 
Stationsplein of de erbarmelijke toestand 
van vele delen van het wegennet, 
waaronder ook de pas vernieuwde Nijvelse 
baan,  op tafel. En we stellen ons serieuze 
vragen bij de jarenlange leegstand van de 
KMO-zone in Maleizen. We zijn bezorgd over 

het verwaarloosde erfgoed zoals de 
Begijnhofkapel of de kerksite van Jezus-Eik, 
alsook de geleidelijke verdwijning van de 
serristen en onze trots, de tafeldruif.  
We hebben ook bedenkingen bij de forse 
uitbreiding van het gemeentepersoneel in 

de komende jaren, temeer dat er een fusie 
kwam tussen gemeente- en OCMW-
diensten. Die hoogoplopende loonkost 
gecombineerd met de ongebreidelde 
aangroei met bijna 100% van de leninglast  
tijdens deze legislatuur zal onze gemeente 
opzadelen met een grote schuldenlast die 
op termijn de Overijsenaar zuur zal 
opbreken. 
De bonte bestuursmeerderheid heeft 
blijkbaar geen prioriteiten in haar beleid 
kunnen stellen:  "wie veel begeert, veel 
ontbeert"!

Els Guns,  bestuurslid, Jong CD&V 
Overijse
Els komt van Eizer en liep school in 
SMO. Ze studeerde Maatschappelijk 
werk in de Odisee Hogeschool en 
behaalde een Master in Politieke 
Wetenschappen aan de VUB. 
Waarom CD&V? “In deze populistische 
tijden, had ik nood aan genuanceerde 
boodschappen en vooral meer respect 
voor de eigenheid van iedere persoon. 
Dit vond ik terug bij CD&V. Mijn keuze 
was dus snel gemaakt”.

CD&V IS DE ENIGE STEM VAN ELKE 
OVERIJSENAAR IN DE GEMEENTERAAD 
Danny De Kock, fractieleider  en gemeenteraadslid
Marcia Dewachter, gemeenteraadslid
Alan Pauwels, gemeenteraadslid en lid politieraad

Met meer dan 50 
interpellaties op 12 

maanden, vervullen we 
actief onze controlefunctie 
en wegen we sterk op het 

beleid in Overijse!




