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Het Fietsplan zet ons op de goede weg om van de Fiets een veilig 
alternatief voor de auto te maken 

© Magda Vanderkelen 

SAM EN MAKEN WE VAN .,, 

OVERIJSE DE FIETSGEMEENTE 
Eind februari heeft de gemeenteraad 
ons fietsplan goedgekeurd. Een 
ambitieus plan. We investeren in 
veilige fietsinfrastructuur en in 
overdekte fietsenstallingen. Tegen 
2025 willen we minstens 10% meer 
mensen op de fiets. Vandaag doen we 
amper 3% van onze verplaatsingen 
met de fiets. Veel te weinig. Maar 
eerst moet er dus een volwaardig en 
veilig fietsnetwerk zijn, dan pas 
zullen jij en ik massaal overstappen 

op de fiets. 
De principes klinken eenvoudig, maar 
vergen meer dan 7 miljoen 
investeringen. We gaan voor 
autoluwe dorpskernen waar nog maar 
30km/u mag gereden worden. We 
creëren poorteffecten zodat je voelt 
datje een dorpskern - 
voetgangersgebied - binnenrijdt. 
Er komt een fietsnetwerk dat alle 
dorpskernen veilig met elkaar 
verbindt. Dat netwerk zal uit 

fietspaden en fietsstraten bestaan. 
De eerste werken starten binnenkort: 
een fietspad in de Vuurgatstraat, 
betonsporen in de Grotstraat, een 
fietspad in de JB Dekeyserstraat, 
fietsvoorzieningen op Vlierbeekberg 
en in de Esdoornlaan, een fietsbrug 
over de E~ll in Jezus-Eik ... Nadien 
toveren we kilometers straten om in 
groene fietsstraten en komt er een 
fietssnelweg van Maleizen naar 
Brussel. In Tombeek en Terlanen start 

de mobiliteitsstudie met té veel 
vertraging binnenkort eindelijk op. De 
inwoners kunnen hun voorstellen 
toevoegen aan dit plan. 
Ook nog dit jaar worden de eerste 
overdekte fietsenstallingen 
geplaatst. Die stallingen komen op 
meer dan 30 locaties, goed voor 
honderden fietsparkeerplaatsen. 
En nu : allemaal op de fiets! 
info : www.groenoverijse.be/ 
fietsplan_overijse 
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Dankzij een goed doordacht project, lukt het Michael en Ineke om hun energie en warm water C02 neutraal te produceren. Het is een "en ... 
en ... " verhaal, van pelletketel en -kachel, zonnepanelen, milieuvriendelijke batterij, Stirling motor en ... bewust omgaan met energieverbruik. 

© Michael Loits 

Michaël heeft van zijn beroep een passie gemaakt. Van het één kwam het ander Om de energievoorziening te vervolledigen heeft Michaël voor een 
met als resultaat dat hij en Ineke een woning hebben waar de photovoltaïsche installatie gekozen. De broodnodige energieopslag gebeurt 
energievoorziening milieu bewust is en binnenkort volledig autonoom Hoezo, aan de hand van een 1000/o reojdeerbare batterij gebaseerd op 

zoutwatertechnologie. Het grote voordeel is dat zout oneindig beschikbaar is 
en voor ontginning veel minder milieubelastend is dan pakweg het veel 
gebruikte lithium, een primaire uitputbare grondstof ontgonnen in zeer 
bedenkelijke omstandigheden. Bovendien kent een "zout"batterij geen brand of 

Met een zelfgebouwde installatie bestaande uit een condenserende 
pelletketel, een opslagsilo voor pellets en een buFFervat. Hiermee zal de 
woning en het water verwarmd worden. Mits goede verbranding zijn 
houtpellets 1000/o ecologisch Als we hout kappen voor planken en balken 
wordt slechts LJOO/o effectief timmerhout. De rest wordt omgevormd tot 
houtpellets die in een moderne installatie voor evenveel C02 uitstoot zorgen 
als die bij verrotting in het bos. Geen extra C02 in de atmosfeer en dus C02- 
neutraal omdat ze lokaal geproduceerd worden. 

explosiegevaar en is dus zeer veilig. 

In de zomer zorgen de zonnepanelen voor voldoende energie. In het najaar 
neemt de pelletketel, annex Stirling motor, het over. Een ideale combinatie om 
het hele jaar zelfvoorzienend te zijn. 
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BURGERS AAN HET WOORD 

IN'T 
KORT 

INGRID DEGAND 
Gemeenteraadslid 
idegand@proximus.be 

De gemeente Overijse wilt haar burgers meer en meer betrekken in haar beleid. 
Al bij de start van deze legislatuur met de oefening 'Overijse overlegt' waar 
burgers hun visie konden geven op Overijse anno 2030 werd duidelijk dat 
participatie in Overijse een toekomst had. De ideeën van de burgers werden 
meegenomen bij het opstellen van het meerjarenplan. 
Ook bij de vernieuwing van de speeltuin in het centrum werd er actief 
geluisterd naar de wensen van gebruikers.jong en oud, om tot een mooi 
concept te komen. Binnenkort zien jullie het resultaat. 
In 2020, in volle coronacrisis, heeft een burgerpanel bijgestaan door externe 
en interne experten evenals gemeenteraadsleden gedurende 2 avonden 
gebrainstormd rond de gemeentelijke belastingen. Het panel van enthousiaste 
burgers werd geloot rekening houdend met de samenstelling van onze 
bevolking: leeftijd, gehucht, beroepsleven, gender, enz ... Een leerrijk proces 
waar kostbare lessen uitgetrokken werden. 

Eind 2020 werden burgers nogmaals 
opgeroepen om hun stem te laten 
horen, deze keer over de hervorming 
van de dorps- en adviesraden. Het 
voorgestelde model wordt 
momenteel uitgetest aan de hand 
van lJ testcases: corona noodfonds, 
invulling Wl<-wielrennen, 
welzijnshuis en sporthal. Meer info op 
de activiteitenkalender van de 
gemeente. 
Ook op vlak van mobiliteit geven we 
de burgers het woord: de 
mobiliteitsstudie Tombeek 
Terlanen staat in de startblokken en 
consultaties gaan van start zodra 
corona het toelaat. Daarnaast zijn het 
Route2school traject en het Trage 
wegen netwerk heuse 
participatieve projecten die enkel 
zullen slagen met de hulp van de 
burgers. 

JONGEREN, LUCHT JE HART 
Waar je op je 20ste normaal de 
wereld voor het grijpen hebt.je vrij en 
onbezonnen bent, leeft de jeugd 
vandaag met de handrem op. Ze 
moeten kiezen: sport of 
jeugdbeweging, vriend A of vriend B, 

Overijse toont in deze ontredderde 
corona-tijd een beeld van 
eenzaamheid, stress, spanning. "Ik 
ken kei veel mensen die self harm 
doen en jullie praten daar niet eens 
over, sommige vrienden van mij willen 
niet meer leven ... ". 
De behoefte van jongeren om over 
hun mentale gezondheid te praten 
neemt ook aanzienlijk toe. Alhoewel 

uit de enquête blijkt dat heel wat 
jongeren de instanties wel kennen, 
vinden ze toch de weg niet. 
Het Psycho-Therapeutisch 
Centrum (binnen het OCMW) biedt 
betaalbare begeleiding aan voor 

muziek of schilderen, volhouden jongeren. Indien nodig wordt zelfs de 
of ... volhouden. volledige kost gedragen zodat geld 
Een enquête onder de jongeren van zeker geen drempel mag vormen. 

MYRIAM VANDERLINDEN 
Schepen voor zorg en welzijn 
myriam.vanderlinden@overijse.be 

De nieuwe BLAUWE ZAi< doet zijn 
intrede vanaf 1 april. 
Maar wat mag er nu allemaal in 
deze nieuwe blauwe zak? Naast 
de gebruikelijke plastic Flessen en 
Flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons, mag men er nu ook 
~oghurtpoges of botervlootjes en 
plastic zakken en Folies in steken. 
Indien je twijfelt surf dan naar: 
www.betersorteren.be. of naar 
interrand.be 
Ter info de oude blauwe zakken 
mogen nog steeds worden 
gebruikt. 

Ook vanaf 1 april kan Je gebruik 
maken van GROENE 
CONTAINERS voor je 
GROENTEN-, l<EUl<EN EN 
TUINAFVAL. Je mag de gft 
zakken blijven gebruiken. Maar als 
Je geen plaats hebt inje tuin om 
zelf te composteren en geen 
borders hebt waar je haksel kwijt 
kan; zijn gft-containers een 
uitstekende oplossing als je veel 
groenafval hebt. Je kan ze bij 
interrand bestellen sinds 1 maart. 
Van LJO liter tot 2LJO liter groot. Je 
moet dan wel een jaarabonnement 
nemen. Alle info op 
www.interrand.be 

Samen met het 'Huis van het Kind' en 
het JAC wordt het project 'Lucht je 
hart' uitgerold. Dit is een virtuele 
gesprekbox waar Jongeren hun 
verhaal kunnen doen. Dit kan een 
eerste stap zijn in het doorbreken van 
het taboe. Scholen kunnen hier zeker 
ook een rol spelen. 
Lees meer over deze problematiek op 
onze website groenoverijse.be. 

Ook Overijse heeft voortaan een 
EIGEN BUURDERIJ ! 
Vanaf woensdag 21 april ben je 
elke woensdagavond welkom op 
de Buurderij van Overijse. Op een 
buurderij ontmoeten boeren en 
buren elkaar. Als klant bestelje 
online kwaliteitsproducten uit de 
streek. Ter plaatse is er tijd voor 
een gesprek. 
Meer details op de laatste pagina 
of op boerenenburen.be. 
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Use en Laan 
Onze 2 rivieren zijn opnieuw 
erkend als speerpuntrivieren. Dat 
betekent dat we de komende jaren 
extra geld krjqen om van de LJse en de 
Laan zo snel rnoqeljke propere 
rivieren te maken met een 
supergoede waterkwaliteit. Zo zal de 
LJse in het centrum deels opengelegd 
worden. En langs de dreef zal de 
gekanaliseerde LJse bevrijd worden, ze 
zal opnieuw mogen meanderen 
doorheen de usevuvers. 
© Ingrid Degand 

2 
Trage wegen - het paradijs van de 
wandelaars. 
We ztin behoorljk Fier op ons 
Fietsplan, maar we vergeten zeker de 
voetgangers niet! Tjdens de warme 
zomerwandelmaanden starten we 
met de inventarisatie van onze trage 
wegen. We zoeken vrjwilliqers die 
gewapend met een app de trage 
wegen in hun buurt willen in kaart 
brengen. Ook hier willen we zo snel 
rnoqelijk een heus netwerk 
uitbouwen. 
© Ingrid Degand 

2 

3 
Veilig naar school. 
Wilt u mee de verkeersveiligheid op 
onze schoolroutes grondig 
analyseren, registreer je dan nu zo 
snel rnoqeljk op 
www.route2school.be en meldt al de 
knelpunten die we nog zeker moeten 
aanpakken. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat onze kinderen op een 
veilige manier te voet of met de Fiets 
naar school kunnen gaan. Surf snel 
naar www.route2School.be en help 
ons om alles in kaart te brengen. 
© Thomas Brockmans 

4 
Maak van mondmaskers geen 
grondmasker! 
Liggen er bjjou in de buurt ook hier en 
daar mondmaskers of handschoenen 
op de grond? Niet echt sexy! 
Wist je datje bti de gemeente gratis 
zwerfvuilzakken kan aanvragen? 
Gewoon even bellen en ze leggen ze 
binnen de kortste keren voor jou aan 
de balie klaar; ook grtipstokken ztin 
beschikbaar. 
Bekjk ook zeker eens de site van 
www.mooimakers.be. 

© CarolGuns 
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Er bestaan al meer dan 60 buurderijen in Vlaanderen. Op een buurderij 
ontmoeten boeren en buren elkaar. Als klant bestelje online 

kwaliteitsproducten uit de streek. 
Ter plaatse is er tijd voor een gesprek. 

Ook Overijse heeft voortaan een eigen buurderij! 
Vanaf woensdag 21 april ben je elke woensdagavond welkom op de 

Buurderij van Overijse, met veel enthousiasme georganiseerd 
door l<atia Goossens en Maxime Vanacker. 

Je kan hen bereiken op 0LJ9LJ 808 237 
buurderijoverijse@gmail.com 

Meer info op www.boerenenburen.be. 

LAAT VAN 
JE HOREN 
Groen Overijse 
Bruno Eugène 
Scheperslaan 4 
3090 Overijse 
0476 981191 
bruno.eugene@skynet.be 
www.groenoverijse.be 
f www.facebook.com/groenoverijse 

Verantwoordelijke uitgever: Eugène Bruno, 
Scheperslaan Lj, 3090 Overijse 

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever. 


