
GROENE BUURT 
GELUKKIGE BUURT





Jij kiest. Je kent je buurt als geen ander. Je vindt geluk in een 

levendige buurt met veel groen en weinig verkeersdrukte? Je 

bent onze eerste medestander.



We maken van Overijse een nog fijnere plek om te leven. 

We richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol 

vertrouwen naar school kan fietsen. Dat is voor alle inwoners 

een verademing.



Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen 

voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige 

straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt 

iedereen een eerlijke kans. Hier leven we  klimaatneutraal.



Kies samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder 

Overijse.




PETER LOMBAERT
PLAATS 4 LIJST OPEN VLD-GROEN
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Met haar groene heuvels, velden en levendige dorpskernen 

is Overijse een thuis om jaloers op te zijn. Maar wat ons echt 

uniek maakt, zijn de warme mensen.

In Overijse voelt iedereen zich thuis. We creëren 

ontmoetingsplaatsen waar je een praatje kunt slaan 

en je buren kunt leren kennen. Tegen eenzaamheid 

en discriminatie verzetten we ons met hand en tand.

Overijsenaars zorgen voor elkaar. Kinderen kunnen 

zich uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een 

zorgeloze oude dag, liefst thuis.

Onze dorpskernen bruisen. Lokale winkels, ijverige 

zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle 

steun.

 
Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 

van het grote buurtonderzoek lezen als 

een groene liefdesverklaring.



De ideale buurt is groen, rustig en 

verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 

bruisende kern en ruimte voor 

ontmoetingen. 



Dat is precies waar wij op inzetten: we 

vergroenen de openbare ruimte, geven 

voetgangers en fietsers voorrang, investeren in 

betaalbare woningen. Een gemeente op maat 

van de inwoners. Alle inwoners.

MENSELIJKER

BEPAAL MEE HOE OVERIJSE 
ER MORGEN UITZIET



EERLIJKER GEZONDER

Elke Overijsenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn 

dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat 

is waar politiek om draait.

In Overijse is het aangenaam wonen, werken en 

wandelen. Maak een ommetje met de fiets of te voet, snuif 

de frisse lucht op en geniet van de rust.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wilt 

kopen of huren. We willen meer betaalbare 

woningen.

Ook in Overijse groeien nog kinderen op in armoede, 

en dat laat een heel leven sporen na. Wie het nodig 

heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële 

steun.

Jij bepaalt mee hoe Overijse er morgen uitziet. 

Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: 

inspraak en transparantie zijn de norm. Jouw stem 

telt 6 jaar lang, elke dag. Burgerdemocratie.

Elke Overijsenaar moet zich vlot en veilig kunnen 

verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen de 

ruimte en voorzieningen die ze verdienen. Een 

fietsroutenetwerk zal alle gehuchten met elkaar 

verbinden. Jij  beslist mee, in de mobiliteitsraad. 

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, 

behouden onze kostbare open ruimte en zorgen 

ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op 

wandelafstand heeft. Voor elke inwoner komt er 1 

vierkante meter natuurgebied bij.

Of het nu gaat om hernieuwbare energie of afval, 

over minder uitstoot of gezonde voeding uit de buurt, 

met Groen neemt Overijse het voortouw in de strijd 

tegen klimaatverandering. Samen met jou richten we 

een energiecoöperatieve op.



OVERIJSE
www.groen.be/overijse
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WILLEKENS Sven (Open VLD)
Betrokkenheid, ervaring, visie

HAEGEMAN Martine (Open VLD)
Werker en doener

DEVROEY Dirk (Open VLD)
Voor een gezond beleid

LOMBAERT Peter (Groen)
Het kan echt anders!

VANDERLINDEN Myriam (Groen)
Een sociaal Overijse, met aandacht 
voor zorg op maat

DEGAND Ingrid (Groen)
Groen, bewust en daadkrachtig

VAN HECKE Karin (Open VLD)
Zorg op maat van elke Overijsenaar

BRAECKELAERE Brigitte (Open VLD)
Meer en betere thuiszorg

DANAU Linda (Open VLD)
Zelfstandigen verdienen dagelijks onze 
steun

GUIOT Danny (Open VLD)
Stem niet zot, stem Guiot 

RIGAUX Luc (Open VLD)
Overijse, een dorp om in te wonen

NACKAERTS Karin (Open VLD)
Extra inzet voor andersvaliden

DEWAILLY Sébastien (Open VLD)
Jong en goesting om te ondernemen? 
Gewoon doen

SCHAUWERS Arthur (Open VLD)
Recht door zee en anders weg ermee

HAMELRYCKX Janick (Open VLD)
Dynamisch en gedreven voor een 
leefbaar Overijse

SOMBRIJN Roger (Open VLD)
Sport voor jong en oud

VANHAECHT Thierry (Open VLD)
Openbare werken optimaliseren

CORNET Miranda (Open VLD)
Investeren in mensen voor een nog 
aangenamer Overijse

GUNS Carol (Groen)
Fijn thuiskomen in een groen, duurzaam, 
transparant en vernieuwend Overijse

VLASSEMAN Jacqueline (Open VLD)
Wonen, werken en zorg in eigen 
streek

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VAN PEE Katja (Open VLD)
Wat je zelf doet, doe je meestal beter

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DEHERTOG Gilbert (Open VLD)
Overleg en samenwerking met alle 
Overijsenaren

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

GEENS Carmen (Open VLD)
Voor een gezond en dynamisch 
Overijse

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

KARTZ Gregory (Groen-Ecolo)
Voor een lokale, participatieve en 
transparante democratie

PAZ CERONI  Serge (Groen)
Warm Overijse met goed openbaar 
vervoer

VANDERKELEN Magda (Groen)
Sociaal, hulpvaardig en vriendelijk in 
een groen Overijse

ADAS KAR Pouyan (Groen)
Duurzaam bouwen aan de toekomst

MONBALIU Fabienne (Groen)
Bezield, openhartig, baanbrekend

EUGÈNE Bruno (Groen)
Onze mooie gemeente klimaatneutraal 
maken, daar ga ik voor!

De duizenden doeners van

Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.



Vind jij ook dat het anders kan?

DOE MEE






We worden almaar ouder. Heerlijk. Iedereen wil ook zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Dat 

is fijner en goedkoper. In het rusthuis betaal je meer dan 60 euro 

per dag. Dat is te duur.

Groen zet volop in op buurtgerichte thuiszorg. We investeren ook 

in woonzorgzones en zorgtoegankelijke woningen. Draaischijf van 

de zorgzone is het lokaal dienstencentrum. 

We willen ook de bouwvoorschriften veranderen. Zodat 

cohousing, groepswonen en opdeling van huizen allemaal 

mogelijk worden. Zo krijgen we sneller een gezonde mix van 

jongeren en ouderen die samen wonen. Het zal onze 

woonwijken aangenamer en veiliger maken.

Ik ben moeder van drie kinderen en fiets dagelijks in 

Overijse en omstreken. Ik merk elke dag wat er op het 

vlak van mobiliteit verbeterd kan worden. 



Er is te weinig ruimte voor de zwakke weggebruikers. Het 

kan anders. Er zijn veel autoluwe wegen die met enkele 

kleine ingrepen geoptimaliseerd kunnen worden. Zo 

ontstaat een veilig fietsnetwerk dat alle gehuchten 

aangenaam verbindt.



Iedereen, jong en oud, moet zich op een veilige en 

zelfstandige manier te voet, met de fiets of het openbaar 

vervoer kunnen verplaatsen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in 

Overijse. Jong, oud, nieuwkomers, anciens, iedereen 

mag mee nadenken over een duurzame en 

transparante toekomst voor onze gemeente, voor 

onszelf en voor de toekomstige generaties.  



De gemeente moet buurtfeesten extra stimuleren. 

Daar beleven jong en oud samen heerlijke uren, 

dat doet onze dorpen heropleven. 



IEDEREEN INSPRAAK. ECHTE 
BURGERPARTICIPATIE, 6 JAAR LANG

BOUW MEE AAN EEN GEMEENTE WAAR 
OUDEREN GEZELLIG THUIS KUNNEN 

BLIJVEN WONEN, DANKZIJ EEN 
DOORGEDREVEN THUISZORGPLAN 
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MYRIAM VANDERLINDEN

INGRID DEGAND

CAROL GUNS

Een sociaal Overijse, met aandacht 
voor zorg op maat

Groen, bewust en daadkrachtig

Fijn thuiskomen in een groen, 
duurzaam en transparant Overijse







In Vlaanderen wordt er elke dag 7 

hectare open ruimte volgebouwd. Ook in 

Overijse verdwijnt er elke week een 

stukje natuur. Overijse is voor de helft 

volgebouwd. We bouwen meer en sneller 

dan onze buurgemeenten, meer dan het 

Vlaams gemiddelde. Dat moet stoppen. 

Bescherm de open ruimte

Dat beetje open ruimte dat we nog hebben 

moeten we absoluut bewaren en versterken. 

Per inwoner moet er 1 vierkante meter 

natuurgebied bijkomen. 



We kiezen voor duurzame kernversterking. 

Voor elk gehucht leggen we een 

toekomstplan vast waarin bepaald wordt 

waar en hoe er kan gebouwd worden. 

Projecten op maat waar iedereen beter van 

wordt. We willen een groene gordel rond elk 

gehucht. En meteen een betonstop voor 

Terlanenveld. 



Met kleine landschapselementen maken we 

de open ruimte aantrekkelijker voor planten 

en dieren, en dus ook voor de mensen. Zo 

kunnen we ook onze natuurgebieden met 

elkaar verbinden. 

GEEN STAD IN ONS DORP. GROEN BEWAART DE OPEN RUIMTE

OVERIJSE KLIMAATNEUTRAAL IN 2050. 
HET MOET EN HET KAN

Onze aarde snakt er naar. Iedereen weet 

ook dat het echt nodig is. Hoog tijd om er 

iets aan te doen, op een slimme manier. 

Met een klimaatplan waar iedereen beter 

van wordt. Ook jij. En zelfs je portemonnee.



We moeten werk maken van een immense 

energietransitie. De groenste energie is de 

energie die we niet verbruiken. Dus moeten 

we alles op alles zetten om het 

energieverbruik te verminderen. Wijk per 

wijk, gehucht per gehucht zullen we onze 

gebouwen energiezuiniger maken. De 

lening wordt terugbetaald met wat je 

bespaart op je energiefactuur.





We willen ook zelf hernieuwbare energie 

produceren: zonne-energie, biomassa, 

windturbine en zo meer. Elke piste wordt 

onderzocht. Samen beslissen we hoe we 

dat doen. 



We maken ook werk van een warmtenet in 

Overijse. In 2050 verwarmt elke 

Overijsenaar zich met groene energie. 

Om dit allemaal te realiseren richten we 

een energiecoöperatieve op. Een lokaal 

energiebedrijf waar ook jij mee in kunt 

investeren. Zo kun je mee beslissen, en je 

investering snel terugverdienen.

‘Druivenserres moeten blijven. Het 
serre-effect en de klimaatopwarming,  

dat probleem lossen we samen op'

GROEN VOOR IEDEREEN

Groen en Open Vld hebben beslist de 

krachten te bundelen. Na 12 jaar 

stilstand heeft Overijse nood aan een 

gedurfd toekomstproject. Gedaan met 

vriendjespolitiek. Bij Open Vld vonden 

we betrouwbare bondgenoten om het 

echt anders aan te pakken.

Een ambitieus en duurzaam 
toekomstplan voor Overijse

Samen staan we sterker. Samen 

zullen we originele, concrete 

duurzame oplossingen realiseren. 

Een sociaal beleid gericht op 

thuiszorg. Een realistisch klimaatplan, 

een mobiliteitsplan, een bouwplan 

voor elk gehucht. Jij beslist mee over 

elk dossier. Vind jij ook dat het anders 

moet? Geef zeker een naamstem aan 

onze tien groene kandidaten.


