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Nadine Schroeders is diensthoofd Mens & Samenleving bij de gemeente )verijse

Overijse Overlegt

HET BESTUUR
ENGAGEERT ZICH
OM PROJECTEN
PAFTICIPATIEF MET
DE BURGERS VORM
TE GEVEN.

Samen dromen in je gemeente

Inwoners moeten ook tussen de verkiezingen hun stem kunnen laten ltoren. Met die ambitie
organiseerde het nieuwe gemeentebestuur van Overijse in mei en april zes toekomsítafelsl
waar inwoners samen konden nadenken over de toekomst van de gemeente. Daarmee gaf het
bestuur meteen ook de aítrap van het participatietraject 'Overijse Overlegt'.

Dankzij geLote ontbijt- en aperitiefmanden konden inwoners tijdens de zomermaanden bii een
hapje en drankje gezellig samen brainstormen.

Dromen

DERTIG GEMEENTELIJKE AMBTENAREN EN
GEMEENTERAADSLEDEN WERDEN OPGELEID
OM DE TOEKOMSTTAFELS TE BEGELEIDEN.

OllERIJSE

verwerkt. Het bestuur engageert zich

Hoe mag jouw gemeente tegen 2030 en
2050 evolueren? ln weLke omgeving wil
je dat jouw IkLein]kinderen kunnen opgroeien? Het zijn een aantaL van de vragen die de burgers op de zes toekomst-

Na afloop brachten de begeLeiders van
Levuur de verschiLLende ideeën samen.
Vijf toekomstbeelden kwamen uit deze

Daarnaast kunnen inwoners ook op etkaars ideeën stemmen.

sessies naar boven:

tafets voorgeschotetd kregen. DoeI

-

0m het project kracht bij te zetten, verlootte de gemeente ook tien ontbijt- en

in

ook om de komende jaren de betangrijk-

deze eerste fase van het traject was niet
om concrete voorstetlen te formuLeren,
wéL om te dromen over de ideale toe-

-

komst. Ongeveer 120 inwoners namen

-

aan de toekomsttaffets. Dertig gemeenteLijke ambtenàren en gemeenteraadsLeden werden opgeteid om deze
tafets te begeLeiden.
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Eén sessie in ieder gehucht en één in het centrum

bc!$ur 'n buíetr

lege bekijkt dan wat er kan opgenomen
worden in het meerjarenpLan. ln december geeft het bestuur ten slotte toetichting over het bel.eid en de manierwaarop
het de ideeën van de burgers hierin heeft

Naast toekomsttafels voor de inwoners
werd er ook een toekomsttafeL georganiseerd voor de gemeenteraadsleden. Ook
zij konden dromen over hun gemeente.
0p hun beurt organiseerden schoLen, inwoners van het Woonzorgcentrum Mariendat, cLiënten van het 0CMW en instetLingen voor mensen met een beperking
eigen toekomstmomenten.

-

Duurzaam Overijse: doordacht

en

duurzaam wonen en Leven
Bruisend Overijse: samen thuis en uit
in een bruisend Overijse
Bereikbaar Overijse: samen veilig en
vtot op weg, in en naar de gemeente
Overijse Erfgoed 2.0: met het verleden naar de toekomst
Groenrijk Overijse: een gemeente voL
waterrijke en groene plekken

Daden
Na het dromen, is het nu tijd voor het
plannen. Sinds eind mei tot begin september kunnen inwoners rond boven-

staande toekomstbee[den

https://overijse.bpart.be/toekomst

gers vorm te geven.

aperitief manden. Zo konden de inwoners
tijdens de zomermaanden, bij een hapje

en drankje, gezellig samen brainstormen. De gemeente zorgde ook voor een

'ideeënboom': inwoners kunnen ideeën
ophangen aan een druivelaar in het onthaaI van het administratief centrum. Bezoekers van het administratief centrum
en bewoners van het WZC Mariëndat
kunnen ook ideeën doorgeven via een
naamkaartje. Op die manier bereiken we
ook inwoners die minder vertrouwd zijn

met of geen beschikking hebben over
een computer, tablet of smartphone.

concrete

acties voorsteL[en. ledereen kan meedoen en een voorstel indienen op het
'toekomstpLatform'2 van de gemeente.

Í2)

ste projecten participatief met de bur-

ALte

voorstellen zutten begin september

Aan de ideeënboom in het onthaal van het

worden gebundeLd en voorgesteLd aan

administratief centrum kunnen inwoners hun

het gemeentebestuur. Het schepencoL-

ideeën ophangen.

