
 
 
Inwoners Terlanen kiezen voor verkeersveiligheid 

Terlanen is het kleinste en volgens mij ook het mooiste 
gehucht van Overijse. Landelijk, groen, een rijk 
verenigingsleven, grote samenhorigheid. Heerlijk om te 
wonen. Maar, er is één grote bron van ergernis. Het verkeer. 

Peter Lombaert, Schepen 

 

Jullie, Terlanenaars, vragen al jaren een oplossing voor het 
mobiliteitsprobleem. Drie jaar geleden is Groen enthousiast 
in de meerderheid gestapt. Onze belangrijkste 
verkiezingsbeloften waren werk maken van buurgerichte 
zorg, een stevig klimaatbeleid en de mobiliteit in onze 
gemeente aanpakken. 

Onze schepen voor mobiliteit - Peter Lombaert (Groen) – 
heeft intussen al een fietsbeleidsplan en een trage-wegen-
plan uitgewerkt. Veilige fiets- en wandelroutes zullen alle 
dorpskernen met elkaar verbinden. Maar met Groen 
hebben we ook hard gewerkt aan een mobiliteitsplan voor 
Terlanen en Tombeek. En dat hebben we samen met jullie 
gedaan. 

Eerst hebben we aan de bewoners gevraagd wat de 
knelpunten zijn, waar er mobiliteitsproblemen zijn. Dan 
hebben we voor elk knelpunt vele mogelijke oplossingen 
voorgesteld. Daaruit konden jullie kiezen. Jullie hebben 

aangegeven waar je welke maatregelen zou willen. Het was 
een verrijkend participatief traject. Zowel voor Terlanen als 
voor ons, het beleid. En het heeft een prachtig 
mobiliteitsplan opgeleverd dat we de komende jaren zullen 
realiseren. 

In een eerste fase wordt van de dorpskern een grote zone 
30 gemaakt. Met toegangspoorten op de invalswegen. Het 
zal voor iedereen duidelijk zijn: je rijdt een rustig dorp 
binnen, hier rij je rustig. Er komen wegversmallingen op de 
Leuvensestraat net voor de eerste huizen, op de 
Molenstraat aan de brug over de Lane, op de Bollestraat ter 
hoogte van de Moskesstraat en in de Abstraat, eveneens ter 
hoogte van de Moskesstraat. 

In een tweede fase leggen we fietspaden aan in de Abstraat. 
En komt er trajectcontrole. Zo zullen we de snelheid 
handhaven. Op een aantal mooie rustplekken komen er 
zitbanken. 

Dit mobiliteitsplan werd aan alle bewoners voorgesteld op 
een infoavond en binnenkort ook op de dorpsraad. 

Buurtgerichte zorg voor Terlanen 

De nabijheid van dienstverlening, zorg en sociaal contact 
zijn belangrijk voor een kwalitatief leven. En daar knelt net 
het schoentje. Zeker in kleinere gehuchten zijn tal van 
voorzieningen en diensten weggevallen. 

Myriam Vanderlinden, Schepen  

Wie wil er niet zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Na een 
ziekenhuisverblijf kunnen terugvallen op voldoende zorg in 
uw eigen buurt? 

Om dit mogelijk te maken wil Groen van het schoolgebouw 
een dorpspunt maken, waar buurtgerichte zorg een vaste 
stek krijgt. En dit kan veel omvatten: 

• De gemeentelijke diensten en zorgaanbieders hebben er 

een zitdag: er kunnen afspraken gemaakt worden, 

problemen besproken en vragen en ideeën gedeeld 

▪ Voordrachten die mensen in staat stellen langer thuis te 

blijven wonen, bijv. over valpreventie, dementie, ... 

▪ Opstart van initiatieven zoals een boodschappendienst 

in het kader van burenhulp, zeker voor de oudere 

inwoners 

▪ Een hobbyclub, … 

▪ Sociaal restaurant 

 

Ook voor kinderen en jongeren kunnen er initiatieven zijn 
▪ Huiswerkklasje 

▪ Repetitielokaal muziek voor jongeren 

Wij zetten ons in om de plannen voor buurtgerichte zorg in 
Terlanen te realiseren. Het zou de leefbaarheid voor jong en 
oud verbeteren, door meer dienstverlening en sociale 
contacten in uw eigen buurt! 

 

Wilt u actief deelnemen aan onze activiteiten? 
 
Zin om actief na te denken aan een groener Overijse? Aan 
een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving? Wilt U 
meebouwen aan een buurt waar het goed leven is? Of wilt U 
gewoon onze nieuwe nieuwsbrief krijgen? Neem dan gerust 
contact op met Bruno Eugène (voorzitter Groen Overijse): 
bruno.eugene@skynet.be of 0476/98.11.91. 

 

 
 
Verantwoordelijk uitgever: B. Eugène, Scheperslaan 4, 3090 Overijse 
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In 2022 -2024 gaan verschillende werken van start… 
 

- Via de Klimaatalliantie van de Druivenstreek helpen we 
onze bewoners de komende jaren hun huizen te isoleren. 
Samen met Druifkracht zullen we honderden zonnepanelen 
installeren. 
- De volgende stappen in het fietsplan: de fietstunnel onder 
de RO, nieuwe fietsstraten (Kastanjedreef, Korenarenstraat, 
Lindaal, Langeweg) en de fietssnelweg die Maleizen met 
Jezus-Eik zal verbinden. 
- Verder openleggen van de IJse verbetert de waterkwaliteit 
en voorkomt overstromingen. 
- Veiligere schoolomgeving door bredere voetpaden, een 
eerste schoolstraat, snelheidscontroles en veilige 
schoolroutes. 
- Na inventarisatie van de trage wegen, maken we werk van 
een aangename wandellus in elk gehucht. 
- We helpen jonge boeren hun droom te realiseren door 
ondersteuning van korte keten landbouw. 
- We werken hard aan het realiseren van een ‘regionaal park 
Brabantse Wouden’ voor meer natuur, minder 
overstromingen, minder CO2 en meer biodiversiteit. 
- De tuinrangers helpen ons een stukje van onze tuin om te 
toveren tot echte natuur.  
- Ons ambitieus bomenplan zal van Overijse de groenste 
randgemeente maken. 
- Uitwerken van buurtgerichte zorg in de gehuchten en het 
centrum van Overijse 
- Blijven inzetten op mentaal welzijn van jongeren en 
ouderen. 
- Ontwikkelen van een beleid inzake dementie 
- Finalisatie Welzijnshuis: Elke Overijsenaar kan met elke 
vraag terecht op 1 plek. Het gelijkvloers van de Vuurmolen 
wordt verbouwd zodat dat alle diensten van de gemeente 
en OCMW en externe partners er hun stek hebben. 

Strijd tegen hoge energiefacturen 

Op initiatief van Groen heeft het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst een advies geformuleerd i.v.m. stijgende 
energiefacturen voor huurders.  

De gemeente zal financieel tussenkomen voor kleine en 
snelle energiebesparende ingrepen (bijv. radiatorfolie, 

tochtstrippen, dikkere gordijnen). Daarnaast zal het OCMW 
in samenwerking met de Klimaatalliantie sociaal 
minderbedeelde huurders en eigenaars helpen om hun 
huizen en appartementen energiezuiniger te maken via 
grondige aanpassingen zoals dakisolatie, dubbele beglazing 
en zonnepanelen. 

De beste en goedkoopste energie is degene die men niet 
verbruikt: goed voor het milieu en goed voor de 
portemonnee!  

Een andere blik op de jonge vluchtelingen uit het 
asielcentrum 

Met een grote groep tieners in een rustige omgeving leven 
is niet altijd evident. Je kan het vergelijken met het reilen en 
zeilen van een gezin met pubers maar dan in veelvoud. 
Achter een façade van schroom en onzekerheid hebben we 
warme zielen en harten ontdekt. 

Ingrid Degand, gemeenteraadslid  

 

Sinds hun aankomst in het asielcentrum zo’n anderhalf jaar 
geleden hebben velen onder de jongeren al een hele weg 
afgelegd om stap voor stap hun plaats te vinden in onze 
samenleving. Velen onder hen verdienen intussen een 
centje bij als jobstudent. In het begin worden ze uiteraard 
geholpen om de nodige contacten te leggen maar al snel 
leren ze om zelfstandig de nodige stappen te zetten. Met de 
zomer voor de deur komen de stille maanden eraan, geen 
lessen waar ze naartoe kunnen. Binnen het centrum zijn 
begeleiders druk bezig om deze maanden op een boeiende 

en recreatieve manier in te vullen. Er zijn dus heel wat 
initiatieven in de maak. Wie zich betrokken voelt of gewoon 
wat meer info wil kan terecht op de website of kan zich 
inschrijven voor de 4-maandelijkse nieuwsbrief via 
www.fedasil.be/nl/overijse. 

Wedstrijd voor kenners van Terlanen 

Herkennen jullie de 4 foto’s van onze favoriete plekken in 
Terlanen, met Magda, Fabienne, Magda & Adam en Ingrid? 
Stuur dan de namen (of adressen) van deze locaties voor 15 
juli naar bruno.eugene@skynet.be en maak kans op een 
Oxfam-Wereldwinkel aankoopbon van 25€. Schiftingsvraag: 
op welke dag en uur werd foto 1 getrokken? 
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