
Hier

‘Bij elke crisis moeten er 
innovatieve oplossingen 
komen. Ook op lokaal 
niveau willen we het 
beste eruit halen'.’

VAN COVID-19 NAAR UTOPIA 
2024
CRISIS 2020

De huidige crisis heeft iedereen pijn 

gedaan: ernstige ziekte, verlies van 

een geliefde, eenzaamheid, werk en 

familiale problemen, angst, gebrek 

aan ruimte... Maar het heeft ook 

getoond hoe solidair de mensen 

kunnen zijn en hoe ze soms bereid zijn 

om hun leven anders te bedenken, 

kijken naar wat – of liever “wie”   echt 

telt, wat hun waarden zijn, waaraan 

we onze tijd willen besteden. Vanuit 

GROEN Overijse, willen we ons 

resoluut inschrijven in deze 

maatschappelijke veranderingen, ook 

in onze gemeente.

UTOPIA 2024?

Hebben jullie ook genoten van minder 

lawaai en vervuiling? Hebben jullie 

met bewondering gezien hoeveel 

mensen elkaar hielpen? Hebben jullie 

zin om dit te blijven zien, zelfs na de 

crisis? Op het sociaal vlak, gaan we 

voor nog meer solidariteit, meer tijd 

voor de de buren, vrienden en 

gezinnen, meer inclusie. Voor het 

milieu, willen we naar meer sanering 

en optimalisatie van de open ruimte. 

Een aangenamere leefomgeving door 

middel van betere (im)mobiliteit, 

duurzame energieproductie en -

verbruik, meer groen, ...

Is dat utopisch? Neen! In deze krant 

zullen jullie een aantal realisaties en 

projecten ontdekken die nauw aan het 

hart liggen van Groen-Overijse. 

Hebben jullie nog andere dromen die 

hiermee overeenkomen? Laat het ons 

weten!

www.facebook.com/groenoverijse

www.groenoverijse.be/

(aussi pour version en français;

also for English version)

in Overijse

Groen realisaties in Overijse

Prioriteiten: solidariteit en klimaat

Corona: pijn en hoop

© Magda VanderkelenLekker babbelen en sociale contacten hebben blijven in Corana tijd 
ook essentieel.



HIER

Vicky en Yvonne zorgen voor ouderen
OVERIJSENAARS MET LEF

We vinden onze dames terug in de achtertuin van Yvonne aan de leegheid, op 

veilige afstand van elkaar. Vicky, leerkracht aan het CAT, is sinds haar kindertijd 

betrokken bij ouderenzorg. Ze zag haar ouders en grootouders zorg dragen voor 

hun ouderen en is er zo vanzelf ingerold. Haar beroep geeft haar de nodige 

flexibiliteit om ook nu de zorgen voor haar man en later die van haar ouders op 

te nemen. Op termijn willen ze allen samen gaan wonen waar ze makkelijker de 

noodzakelijke hulp kan verlenen. “Mijn ouders hebben mij op de wereld gezet en 

altijd bijgestaan. Het is mijn beurt om iets terug te doen” aldus een zeer 

vastberaden Vicky. 

Yvonne heeft als vrijwilliger bij de christelijke mutualiteit kunnen genieten van 

een opleiding ouderenzorg. Het leek haar een goed idee om die bagage mee te 

hebben. Ze heeft gelijk gekregen. Met het ouder en afhankelijk worden van haar 

moeder zet ze de theorie nu al 12 jaar om in de praktijk. “Zorg dragen voor mijn 

moeder komt overeen met een halftijds job maar ik zou het niet anders willen”, 

zegt ze. Als ze zelf niet vrij is kan ze altijd rekenen op Magda, zelf gewezen 

mantelzorger in wie ze het volste vertrouwen heeft. Dat ze hiervoor al 12 jaar 

haar vakanties voor opoffert hoort erbij zegt ze. Zowel Vicky als Yvonne willen 

absoluut vermijden dat hun dierbaren naar het rusthuis moeten. De schade 

berokkend door het coronavirus heeft dit gevoel enkel versterkt. Voor hen is 

thuiszorg de beste oplossing. 

Geen rusthuis maar ook zeker geen ziekenhuis. Yvonne rijdt liever 7 dagen op en 

neer naar het ziekenhuis voor de noodzakelijke onderzoeken dan dat haar 

moeder opgenomen wordt. In die zin heeft ze de nodige maatregelen genomen 

om op palliatieve thuiszorg over te schakelen. 

Met lef? Met hart! Vicky, Yvonne en vriendin Magda zorgen voor 
anderen. "Dat spreekt voor zich", zeggen ze.

© Bruno Eugène



HIER

MINDER BUMPEREN, MEER 
WANDELEN EN FIETSEN

Afrit 3 in Maleizen om 8 uur 's morgens in 'kalmere' Coronatijd. © Ingrid Degand

‘Temporepre, to ilicia 
est, voloreptae. Ut quis 

porepre, to iluptur’

PETER LOMBAERT
Schepen voor Mobiliteit en kimaat
peter.lombaert@overijse.be

Veilig verkeer: het is en blijft de 

grootste bekommernis van vele 

mensen. We wéten wel dat we de 

auto minder zouden moeten 

gebruiken, maar ... hoe doe je dat?   

In Overijse hebben we beslist 

eerst werk te maken van veilige, 

volwaardige en aangename 

alternatieven.

Autoluwe dorpscentra

In elke dorpskern komt de voetganger 

op de eerste plaats. Met groene 

poorten halen we de snelheid uit het 

verkeer. Het zal voor iedereen 

duidelijk zijn dat  je de dorpskern 

nadert. En dat je trager moet rijden.

Een heerlijk trage-wegen-

netwerk.

Sinds enkele weken werken we 

samen met de vzw Trage Wegen aan 

een heus netwerk van trage wegen. 

Dat netwerk moet alle kernen met 

elkaar verbinden.. En in elk gehucht 

realiseren we  de komende jaren een 

mooie lokale wandellus. 

Een veilig fietsnetwerk

Ook voor de fietser willen  we een 

netwerk dat alle kernen met elkaar 

verbindt. In het voorjaar 2021 wordt de 

verbinding van Terlanen met Overijse-

centrum afgewerkt, met de aanleg 

van betonstroken in de Grotstraat. 

Volgend jaar verbinden we ook 

Terlanen met Eizer en Jezus-Eik. De 

verbinding tussen het centrum en 

Jezus-Eik wordt eveneens aangepakt. 

Nog in Jezus-Eik komen er 

fietsvoorzieningen in de 

Vuurgatstraat en de Esdoornenlaan, 

en een fietstunnel onder de ring  aan 

de Welriekende dreef.

De mobiliteitsstudie Tombeek-

Terlanen schiet goed op. Samen met 

de bewoners  worden er veilige 

oplossingen uitgewerkt voor de 

dorpskernen en voor de 

fietsverbinding van Terlanen naar 

Maleizen.

Fietssnelweg

Van Maleizen naar Jezus-Eik (en 

Brussel) fiets je binnen enkele jaren 

over de F204, een veilige 

fietssnelweg..

De komende jaren installeren we ook 

tientallen overdekte fietsenstallingen 

in Overijse en deelfietsen in elke kern.

Verder in dit krantje vertellen we  

meer over veilige schoolroutes, 

bussen en deelauto's.



In de projecten van Myriam ligt de 

ontwikkeling van buurtgerichte 

zorg overal in Overijse. Minder dan 

drie maanden na aantreden als 

schepen voor zorg, maakte de 

Corona dit onmiddelijk 

noodzakelijk. De solidariteit 

tussen Overijsenaars toont aan 

dat de volgende stap een succes 

kan en zal zijn.

HOE HEEFT OVERIJSE TOT NU TOE 
DE CORONA-CRISIS BELEEFT?

Myriam: Overijse is, samen met 239 

andere gemeenten, ingestapt in het 

initiatief van ‘Give a Day’. Op 21 maart 

werd het platform ‘Overijse Helpt’ 

gelanceerd. Via dit platform worden 

hulpvragen dagelijks gekoppeld aan 

vrijwilligers die hun hulp aanbieden.

Daarnaast werden alle 80- jarigen 

opgebeld en ook de mantelzorgers 

werden actief ondersteund vanuit de 

thuisdiensten.

WELKE LESSEN KUNNEN ER 
GETROKKEN WORDEN?

Myriam: Via outreachend 

(telefoon, middenveldorganisaties, 

vrijwilligersnetwerken, 

thuiszorgdiensten) werken, zorgen 

voor een betere detectie van de 

noden.

Er is een enorme hulpbereidheid, 

kwestie van dit vast te pakken.

HIER

OVERIJSE HELPT: EERSTE STAP 
NAAR BUURTGERICHTE ZORG

Myriam kijk naar de toekomstige ontwikkeling van de 
buurtgerichte zorg.

© Bruno Eugène

Inwoners hebben hun buurt beter 

leren, contact gelegd met de mensen 

in hun straat. Met andere woorden de 

sociale cohesie versterkt.

EN HOE MOET HET NU VERDER?

Myriam: Het platform ‘Overijse 

Helpt’ heeft ons laten proeven van 

buurtgerichte zorg.

Het doel van buurtgerichte zorg is de 

hulp en zorg voor iedereen 

bereikbaar, beschikbaar en 

betaalbaar houden.

Dit kan enkel door een goede 

samenwerking tussen alle 

professionele actoren, zoals 

thuiszorgorganisaties, 

thuisverpleegkundigen, 

poetsdiensten.. samen met de 

informele zorgverleners (buren, 

vrijwilligers en mantelzorgers) en de 

middenveldorganisaties.

Het platform ‘Overijse Helpt’ heeft 

ons een tool aangereikt om vraag en 

aanbod te beheren, een 

vrijwilligersplatform gecreëerd.

Myriam Vanderlinden

Myriam 
Vanderlinden

Overijsenaar sinds haar geboorte, 

Myriam is sinds begin dit jaar 

schepen voor zorg en welzijn, en 

sociaal beleid, alsook voorzitter 

bijzonder comité voor de sociale 

dienst.

Bio



IN ’T 
KORT

HIER

Gemeente en burgers kunnen 
samen op lokaal vlak al heel 
veel realiseren

ACTIEPLAN TEGEN 
VOEDSELVERSPILLING

In Overijse gooien we elk jaar 2700 ton voedsel in de vuilbak. Zomaar. Dat is een 

loodzware verspilling van voedsel. En het zijn vooral wij, de bewoners, de 

huishoudens, die de afvalberg ophogen met voedsel. Meer dan 2000 ton!  Dat is 

ook pure geldverspilling. Samen gooien we meer dan 4,1 miljoen euro in de 

vuilbak, in de vorm van eten. En dat terwijl er op de schoolbanken kinderen 

zitten die geen brooddoos bijhebben. 

Minder voedsel verspillen bespaart geld én is een belangrijke oplossing 

tegen de klimaatopwarming!

Ons voedselafval is verantwoordelijk voor bijna 4000 ton CO2-equivalent. 

Willen we tegen 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn? Dan kunnen we niet 

anders dan werk maken van:

EEN ACTIEPLAN TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Met een 30-tal mensen zijn we gestart met het opstellen van zo'n actieplan. 

We doen dit in samenwerking met onze buurgemeenten. 

EEN AMBITIEUS KLIMAATPLAN

Op aandringen van onze 

schepenen gebeurde de 

COMMUNICATIE in het kader van 

Corona op gemeentelijk niveau in 

drie talen: Nederlands, Engels en 

Frans. Een uitzonderlijke situatie 

vraagt om uitzonderlijke 

maatregelen

Wist je dat bij het plaatsen van 

een REGENPUT in bestaande 

woningen de gemeente subsidies 

voorziet? Meer info op 

www.vlaanderen.be/subsidie-

voor-een-regenwaterput-

hemelwaterput. 

Overijse volgt een boeiende 

oefening  BURGERPARTICIPATIE.

Ondanks het moeilijk onderwerp - 

belastingverschuiving op 

gemeentelijk niveau - brachten de 

enthousiaste burgers hun ideeën 

naar het niveau van de 

gemeenteraad. Die zal moeten 

beslissen.

BIOLOOG EN JOURNALIST DIRK 

DRAULANS komt met passie de 

strafste en grappigste verhalen 

vertellen uit zijn boek beestenboel 

bis. Worden het de 

slavendrijvende amazonemieren of 

de bange woelmuizen? Een 

waterval aan dierenportretten, in 

coronaveilige omstandigheden. En 

met een klimaatsausje.

Zondag 8/11,  14u.  Vooraf 

inschrijven via 

p.lombaert@skynet.be

LAAT VAN JE HOREN

GROEN Overijse

bruno.eugene @skynet.be

www.groenoverijse.be

www.facebook.com/groenoverijse

CAROL GUNS
Gemeenteraadslid
carolguns.groen@gmail.com

INGRID DEGAND
Gemeenteraadslid
idegand@proximus.be

En met de steun van de provincie 

Vlaams-Brabant en de organisatie 

Foodwin.  Dit najaar komen we nog 

enkele keren (virtueel) samen. Zin om 

mee te helpen? Contacteer ons! 

Dit actieplan is de eerste stap 

naar een heuse lokale 

voedselstrategie

We willen niet alleen veel minder 

voedselverspilling, We willen ook de 

korte keten promoten, de consument 

en de producent dichter bij elkaar  

brengen; inzetten op duurzame 

landbouw en gezonde voeding  

promoten.

Wil je graag mee werk maken van dit 

actieplan tegen voedselverspilling? 

Stuur een bericht naar  

peter.lombaert@overijse.be of bel 

0478 369 367.

Tegen 2050 wil Overijse 

klimaatneutraal zijn. Om dat te 

realiseren gaan we allemaal keihard 

moeten samenwerken.  Als gemeente 

zorgen we ervoor dat er de komende 

jaren een veilig fiets- en 

wandelnetwerk wordt aangelegd, 

aan jou om de wagen wat vaker te 

laten staan.

In 2020 investeren we ook ruim 600 

000 euro om de openbare verlichting 

te verledden. 932 lampen die 100W of 

meer verbruiken vervangen we door 

Led-lampen.  Die 932 lampen zijn goed 

voor 40% van ons verbruik. Op 1 jaar 

tijd maken we dus een grote 

energiewinst en daalt onze uitstoot 

met 50 ton CO2.

Met de buurgemeenten werken we 

aan een regionaal klimaatplan. We 

willen de komende jaren duizenden 

woningen isoleren. En samen met 

druifkracht op honderden daken 

zonnepanelen installeren.  

Regenwater willen we zoveel als 

mogelijk ter plaatse in de grond laten 

infiltreren. Straten zullen deels 

onthard worden, er komen grachten, 

we planten bomen aan. Ook jij kan 

regenwater gebruiken  in de 

badkamer en de tuin (zie kader).
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HIER

Een  mobiliteitsplan voor 

Terlanen-Tombeek met inspraak 

van de inwoners

Er komt in de komende weken een 

grote consultatieronde voor de 

inwoners van Terlanen en Tombeek. 

De gelegenheid om adviezen te 

formuleren en knelpunten in kaart te 

brengen in en tussen beide 

gehuchten. Uiteindelijke doelstelling 

is een mobiliteitsplan te ontwikkelen 

met zo min mogelijk sluipverkeer en 

zo veel mogelijk ruimte voor fietsers 

en wandelaars.

1

Er komt een duurzaam speelplein

Een speelplein met aandacht voor 

duurzame materialen, 

waterelementen,  respect voor de 

omringende natuur, ruimte om te 

ravotten, connectie met het bos. Een 

nieuwe genratie speeltuinen in 

Overijse waarvan het eerste voorzien 

is in het centrum. Het finaal concept 

werd tot stand gebracht met 

betrekking van de gebruikers, jong en 

oud. Nog een beetje geduld...

2 Moeilijke tijden in de 

woonzorgcentra. In Mariëndal zoals 

in alle woonzorgcentra konden 

maanden lang geen bezoek 

plaatsvinden. Dankzij de vele 

inspanningen van het personeel en de 

familieleden (en een factor geluk), 

was er eind september nog geen 

COVID19-slachtoffer. Om de 

contacten met  gezin en vrienden te 

ondersteunen werden een aantal 

extra activiteiten op poten gezet en 

een babbelbox geïnstalleerd.

3
Een bladerdek heeft veel 

voordelen. Het is gratis mest en 

zorgt later voor gezondere bomen. 

Op het gazon vandaag is minder 

water nodig in de zomer.

Indien teveel? Gewoon verkleinen met 

een grasmaaier.

Nog teveel? Gooi ze op de compost of 

hark ze bij elkaar. Ze bieden een 

uitstekende schuilplaats aan egels.

Volg de campagne op 

# Laat Ze Liggen of 

www.facebook.com/laatzeliggen

4
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ER KOMT EEN KLEINE GOLF 
SOCIALE WONINGEN

Er moeten nog sociale woningen gebouwd worden in Overijse. We 
willen ervoor zorgen dat die goed passen in hun omgeving.

© Magda Vanderkelen

BRUNO EUGÈNE
Lid Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst
bruno.eugene@skynet.be

Laten we beginnen met schuld 

bekennen. Er zijn te weinig betaalbare 

woningen in Overijse. Als gevolg 

hebben jonge mensen - onze 

vrienden, onze kinderen - Overijse 

verlaten om ergens anders een 

woning te kopen of te huren. Een 

sociale woning aanvragen was geen 

optie: er waren er haast geen.

Bij een telling in 2007 scoorden we 

daarbij slechter dan onze 

buurgemeenten. Er werd toen een 

doelstelling naar voor geschoven om 

onze achterstand in te halen: tussen 

2008 en 2025 zou Overijse niet minder 

dan 214 sociale woongelegenheden bij 

creëren. Dat zou wel lukken, want het 

was nog geen vijftien per jaar. Maar na 

elf jaar waren het er nog maar… 69 

extra.

Het huidige bestuur, met Groen 

bevoegd voor sociaal beleid, wil 

proberen om nog voor 2025 de 

gapende kloof van 145 broodnodige 

sociale woongelegendheden te 

dichten, met nu reeds volgende 

geplande projecten (ramingen):

- Fazantenlaan en Koninginnelaan 

(Maleizen): 20 sociale wooneenheden

- Fortisgebouw (Maleizen): 40 

wooneenheden

- Solheide (Centrum); 12 woningen

- Project Groothuys (Centrum): 25 à 

28 woningen.

Uit de wachtlijsten kan men opmaken 

dat er meer vraag is naar kleinere 

woongelegenheden, voor 1 of 2 

personen, dan vroeger. Daar zetten 

we bij project Groothuys op in. Jonge 

gezinnen komen vooral aan hun 

trekken in de drie andere projecten.

Daarmee zitten we nog niet aan 145, 

maar we maken er werk van. Wij 

vinden dat een gemeente als Overijse 

een volwaardig plan moet hebben in 

verband met sociaal wonen, en wij 

willen samen met onze 

coalitiepartners een versnelling hoger 

schakelen. Iedereen heeft recht op 

een aangepaste, comfortabele en 

betaalbare woning. In de nieuwe en 

oude woningen zullen we ook 

aandacht besteden aan een deftige 

isolatie en zien in welke mate 

zonnepanelen kunnen geplaatst 

worden. Iedereen moet er beter van 

worden: huurders, eigenaars, 

gemeente en milieu.

De achterstand voor 2025 volledig 

wegwerken is een uitdaging. Maar de 

vele mensen op de wachtlijsten 

hebben weer iets om naar uit te 

kijken. Er komen in versneld tempo 

betaalbare woongelegenheden bij 

voor elke categorie van 

aanvragers.



HIER

"De toegang tot hulpverlening 
moet zo eenvoudig mogelijk 
worden"

VEILIGE 
SCHOOLROUTES

WELZIJNSHUIS VOOR ALLEN

MYRIAM VANDERLINDEN
SCHEPEN VOOR SOCIAAL BELEID

We durven onze kinderen pas met de fiets naar school sturen als dat 

via een veilige route kan. Daarom starten we met elke school die dat 

wil een traject op: route2school.be

 Elke school die zich engageert zal samen met de kinderen (en de ouders) de 

straat optrekken. We bekijken de schoolomgeving door kinderogen. Zij wijzen 

op de  knelpunten, de veiligheidsproblemen. Samen bedenken we oplossingen 

en die oplossingen proberen we zo snel mogelijk te realiseren. Bij dit project 

worden we geholpen door de prvincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde.

OOK DEELAUTO'S EN EEN SNELBUS
Vanaf 2022 rijdt er van de Leegheid, via maleizen en op de busbaan op de E411 

(met busstop op de snelweg in Jezus-Eik) een snelbus naar Brussel. Tijdens 

de spitsuren. Zo bereik je Brussel sneller met de bus dan met de wagen! Er 

komt ook een laatavond-bus van brussel naar Overijse.

Zo willen we je overtuigen om met de bus naar Brussel te trekken, of met de 

fiets over de fietssnelweg. Misschien kan je dan alvast die tweede wagen van 

de hand doen. Het bespaart je elk jaar een fortuin! En heb je af en toe een extra 

wagen nodig? Dan schrijf je je toch in voor een deelauto. Op termijn willen we in 

elke dorpskern deelauto's parkeren. Een handige en goedkope aanvulling op je 

mobiliteitsopties.

De toegang tot hulpverlening moet 

zo simpel mogelijk worden. Wie een 

vraag of een probleem heeft in 

verband met welzijn, zorg, 

gezondheid, kinderopvang, 

opvoeding, onderwijs, poetsdienst, 

gezinszorg enzovoort, moet zich niet 

meer afvragen bij welke instelling hij 

kan aankloppen, want alle 

instellingen zitten in het 

Welzijnshuis.

Het is bijzonder frustrerend dat de 

mensen die het meest de hulp nodig 

hebben hun weg niet vinden in het 

labyrint van diensten en 

voorzieningen.

Het Welzijnshuis wordt een open 

huis, in de Vuurmolen, waar naast 

de diensten van de gemeente alle 

andere diensten met aanbod in de 

sector (het CAW, het Huis van het 

Kind, de Welzijnskoepel...) aanwezig 

zijn. “We zijn er nu aan begonnen en 

ergens in 2022 moet het Welzijnshuis 

een feit zijn,” vat Myriam 

Vanderlinden het plan samen. “Door 

alle diensten onder één dak te 

brengen zal er een echt netwerk 

ontstaan van partners en 

vrijwilligers, elk met zijn eigen 

expertise. Door alle expertise 

samen te brengen zult u zien dat één 

plus één meer is dan twee”.

Om het project te laten slagen zullen 

alle partners-dienstverleners bij het 

tot stand komen ervan betrokken 

worden. Bovendien willen we er nog 

een medewerker "buurtgerichte 

zorg" aan toevoegen, zodat de zorg 

naar de woonkernen komt, vooral 

naar de burger die het meeste nood 

heeft aan de eerste-lijnshulp die de 

vele diensten in hun aanbod hebben.

De schoolroutes moeten veiliger zodat kinderen 
zelfstandig  de weg naar school (her)ontdekken 

© Magda Vanderkelen



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Scherpenheuvel-Zichem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

PANNENKOEKENFEEST JETTE
ZONDAG 9 FEBRUARI - 15U TOT 18U

GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM

Op zondag 9 februari ben je welkom op het
pannenkoekenfeest van Ecolo en Groen Jette. In dit

koude winterweer verleiden we je graag met een
pannenkoek en een lekker fairtrade koffie!

Je bent welkom in GC Essegem (Leopold-I-straat 329 in Jette)
tussen 12u en 20u. We reiken ook de Groene Pluim 2016 uit aan

de persoon of organisatie die op cultureel, sociologisch of
ecologisch vlak in 2016 positief werk heeft verricht.

Inschrijven kan via annemie.maes@
groen.be of kom gewoon af op de

dag zelf! Tot dan!

Groen Overijse

Bruno Eugène

Scheperslaan 4

3090 Overijse

0476/98.11.91

bruno.eugene@skynet.be

www.groenoverijse.be 
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