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JEZUS-EIK
UILSTEKEND
WERKGROEPEN JEZUS-EIK
Meedenken aan de toekomst van Jezus-Eik
in drie verschillende werkgroepen.

TRAGE WEGEN
KERSTDRINK
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Doorgedrukt: Masterplan
Naar aanleiding van de voorstelling
van het Masterplan Jezus-Eik door de
gemeente Overijse heeft de dorpsraad een aantal van deze voorstellen
in dit dossier aangevuld en verfijnd.
Ook zou de dorpsraad een aantal
bijkomende elementen willen toevoegen aan dit Masterplan, waaronder:
1. Oversteekplaatsen voor voetgangers
en fietsers langs de Brusselsesteenweg
De meest kwetsbare en gevaarlijkste
oversteekplaats
in
Jezus-Eik
voor voetgangers en fietsers is
uiteraard
de
Brusselsesteenweg.
Bijkomende
aanpassingswerken
en zebrapaden zijn hier hoognodig.
2. Bebouwde kom en snelheidsbeperking
Het
huidige,
officiële
dorpscentrum beperkt zich tot het
gedeelte van Jezus-Eik met gesloten
bebouwing (van kerk tot Basic-Fit).
Het dorpscentrum van Jezus-Eik is
uitgegroeid richting Overijse. Vele
winkeliers,
zelfstandigen
en
winkelketens hebben zich gevestigd tot aan de grens Jezus-Eik/
Overijse.
De
verkeersdrukte
en
gevarenzone in dit ‘nieuwe’ dorpsgedeelte van Jezus-Eik is minstens
even groot dan in de huidige dorpskom.
De noodzaak dringt zich op om de
bebouwde kom van Jezus-Eik te vergroten, te verlengen. Ook de de snelheid op
Brusselsesteenweg (tot aan het grootwarenhuis Delhaize) dient aangepast te
worden aan de snelheid die thuis hoort
in een dorpskern, met name : 50 km/uur.
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3. Aanpassen van de voorrangsregel afrit
Jezus-Eik
Het meeste gebruikte portaal om
Overijse binnen te rijden is de afrit nr.
2, uitgang Jezus-Eik/Hoeilaart. Een
merkwaardige en onbegrijpelijke voorrangsregel geldt hier : diegene die de
autosnelweg verlaat heeft voorrang op
de zijstraten van het centrum (kruispunt afrit/Welriekende/brug/Kersenbomenlaan). De dorpsraad van Jezus-Eik
vindt het opportuun de veiligheid op
dit kruispunt te verbeteren door tenminste de voorrangsregel te wijzigen.
4. Herbestemming van de ongebruikte
watertoren
De
watertoren
van
Jezus-Eik,
gebouwd in 1935, is een vrij merkwaardige toren waarvan slechts een
tiental
gebouwen
bestaan
van
hetzelfde type. De buitenzijde van
de toren is ook uitzonderlijk rijk versierd met elementen, ontleend aan de
art-déco-stijl en moet zeker gezien worden als een waardevolle toren die voor
de toekomst moet gevrijwaard worden.
Deze watertoren geeft na de
nodige aanpassingswerken verschillende mogelijkheden die passen in het
Masterplan
Jezus-Eik.
Tal
van
nieuwe bestemmingen zijn mogelijk:
een hotel, een B&B, een café, een
permanent
natuur-educatieve
expositieruimte over het Zoniënwoud
met een prachtig zicht op het bos
en Jezus-Eik,
jeugdlokalen, een
opslagplaats voor de Chirojeugd, ...

Vroeger en nu
De kerk met hoge toren en het kerkhof was jarenlang hét beeld van het
centrum van Jezus-Eik. Een buitenrestauratie geleid door architect
Brigode gaat van start. Op 23
januari 1969, tijdens de werken,
stort de neogotische gevel en
toren in. De restauratiewerken
worden bijgestuurd en op basis van
oude tekeningen wordt de nieuwe
gevel opgetrokken. Zo krijgt de kerk
in 1973 zijn barokke gevel terug.
Spijtig genoeg verdwijnt er in de
chaos historisch materiaal zoals
het orgel en de preekstoel. Ook de
kerkhofmuur wordt gesloopt en het
oude kerkhof verdwijnt onder onbegrijpelijke, ordeloze omstandigheden.
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In 2010 startte de gemeente Overijse
met een inventaris en heropwaardering
van haar trage wegen. Het ontwikkelen
van een visie voor alle trage wegen op
het grondgebied van Overijse is onmogelijk binnen de termijn van één jaar.
Daarom loopt dit project over meerdere
jaren.De trage wegen in Tombeek en
Terlanen werden al geïnventariseerd en
voorzien van nieuwe bewegwijzering.
In samenspraak met de heemkundige
kring kregen zij een officiële naam.
Dit jaar kreeg de dorpsraad Jezus-Eik
het mandaat om de trage wegen in
hun dorp in kaart te brengen. Een
lijst werd opgemaakt van alle wegels en paadjes die mogelijk in aan4

Trage Wegen

Masterplan

Trage wegen zijn paden of wegen die
bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd
verkeer.Wandelaars, fietsers en ruiters
zijn de belangrijkste gebruikers. Je
vindt ze overal: op het platteland, in een
dorpskern of verkaveling, zelfs in de
stad. Verhard of onverhard, breed of
smal: een trage weg kan alle vormen
aannemen. Of een weg traag is, hangt
dus uitsluitend af van de gebruikers.
Ons land ligt bezaaid met trage wegen.
Samen vormen al die veldwegen,
kerkwegels,
jaagpaden,
vroegere
treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht
netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Op donderdag 11 juni jl. werd door de
gemeente Overijse en het studiebureau
BUUR uit Leuven een nieuw toekomstbeeld, een Masterplan, over Jezus-Eik
voorgesteld.

merking kunnen komen als ‘trage
weg’ in ons dorp en doorgestuurd naar de
gemeente Overijse voor een definitieve
inventarisering. Elk jaar in oktober vindt
het campagneweekend ‘de dag van de
trage weg’ plaats : hét uithangbord voor
veilige en aangename paadjes in ons
land. Het ideale moment om de trage
wegen in Jezus-Eik op kaart te zetten.
Op zaterdag 17 oktober werd door het
gemeentebestuur in samenwerking
met de dorpsraad in Jezus-Eik een
trage wegenwandeling georganiseerd.
Een dertigtal geïnteresseerden namen
deel. Vele wandelaars (her)ontdekten
een stukje landelijk Jezus-Eik.

Deze visie werd via alle gemeentelijke
kanalen en pers openbaar gemaakt,
gepubliceerd en voorgelegd aan alle
Jezuseikenaren. Het gemeentebestuur
van Overijse en de partners van het
strategisch project HORIZON willen
samen Jezus-Eik ontwikkelen als een
een levendige dorpsplek en onthaalpoort naar het Zoniënwoud.
Daarom werden geïnteresseerde burgers gevraagd om mee te denken aan
de toekomst van Jezus-Eik. Men kon
zich inschrijven in drie verschillende
werkgroepen.Tijdens de werkvergaderingen sneden zij een aantal zinvolle
thema’s aan uit dit Masterplan. Ze
ondersteunden en verfijnden een
aantal items maar legden ook een
aantal pijnpunten bloot. Er werden
kleinschalige,
betaalbare
ideeën
voorgesteld, uitvoerbaar op zeer korte
termijn. Deze kleine(re) ingrepen
moeten leiden tot een aangenamere
en meer functionele leefomgeving
in Jezus-Eik zonder onoverkomelijke
financiële inspanningen.
Een eerste werkgroep ‘IMAGO’ nam
handel en horeca onder de loupe. Het
doel : Jezus-Eik aantrekkelijker maken
voor bezoekers en klanten, ons dorp uitspelen als toeristische troefkaart, het
centrum uitbouwen tot een bruisend

handelscentrum, ons dorp promoten
als vertrekpunt voor boswandelingenen
fietstochten, betere bewegwijzering,
enz.).
Een tweede werkgroep ‘WITHERENCLUSTER’ boog zich over erfgoed en
openbare ruimte. Onze betrachting:
het onderhoud, opnieuw afstemmen
en promoten van ons devoot erfgoed
(kerk, pastorij, Mariahof...), het versterken van de band tussen GC de Bosuil
en de lokale verenigingen, het zoeken
naar oplossingen i.v.m. nijpende
parkeerproblemen in het centrum, de
huisvesting van de chirojeugd, enz. ...
Een derde werkgroep ‘RECREATIE
EN BELEVING’ onderzocht sport en
trage wegen. Het opzet: aanleggen
van nieuwe loop-, wandel-, fiets- en
mountainbikeroutes,
zoeken
naar
culturele evenementen in en rond
het Zoniënwoud, herwaarderen en
bewegwijzeren van trage wegen, de rol
van het paardentoerisme in ons dorp,
de perspectieven van de Woudpoort,
enz. ... Alle ideeën werden gebundeld,
verslagen opgesteld en doorgestuurd naar de gemeente Overijse.
De werkgroepen vertrouwen op de
gemeente Overijse en HORIZON
dat deze geëngageerde ideeën mee
opgenomen worden in het Masterplan
en dat de nodige budgetten hiervoor
vrijgemaakt worden. Deze inzichten en
beschouwingen van de drie werkgroepen, uitvoerbaar op zeer korte termijn,
kunnen een essentiële bijdrage leveren
om een geloofwaardig masterplan op
lange termijn te ondersteunen.
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Prochefiest 2016: Nederbelg
Nederlanders en Vlamingen delen
een taal en zijn buren, maar we
ontmoeten elkaar amper. Zo gaat
dat. Dit jaar vieren we samen! Met
een compilatie aan televisieprogramma’s maken we een spelavond
waarin we het tegen elkaar
opnemen. Wedden Dat!, De Drie
wijzen, De lopende Band, het
Rad van Fortuin,… ze passeren
allemaal de revue. En Lennaert
Maes kruidt het spel met zijn
cabaretvoorstelling “De Nederbelg”. Afsluiten doen we samen al
dansend op het eerste Smartlappenschlagerfestival der lage landen.
GC de Bosuil - Zaterdag 9 januari
Inkom is gratis

Eindejaarsconcert
Overijse Concert Band
Samen met Popkoor “Dames en Heren”
Zaterdag 19 december om 20 uur
Sint-Martinuskerk van Overijse
Kerstdrink
Dorpsraad Jezus-Eik
zondag 20 december vanaf 15u
Begonialaan Jezus-Eik
Prochefiest 2016
Dorpsraad Jezus-Eik
Zaterdag 9 januari vanaf 19u
GC De Bosuil - Witherendreef 1
Groepsfeest
Chiro Jezus-Eik
Vrijdag 26 februari en zaterdag 27 februari
GC De Bosuil - Witherendreef 1
Folklore-avond met vishapjes
Volksdansgroep De Koerp
Zaterdag 12 maart vanaf 18 uur
GC De Bosuil - Witherendreef 1

COLOFON
‘Jezus-Eik Uilstekend’ is een
uitgave van Dorpsraad Jezus-Eik en
verschijnt viermaal per jaar in maart,
augustus, oktober en december.
Redactie: Verantwoordelijke uitgever:
Pips Luppens, Brusselsesteenweg
538, 3090 Overijse.
Leden
Dagelijks
bestuur
Stijn Couder, Erik Janssen, Christine
Derycke, Gerdi Verheyden, Guus
Luppens, Stef Borremans, Hugo
Dewit en Geoffrey Heyrbaut.
Bestel gratis uw exemplaar. Het
spaart wat bomen, tijd en energie
wanneer je kiest voor een digitale
versie. Maar mits het doorgeven
van uw adres steken we hem
met plezier in uw bus. Voor een
artikel, jullie agenda, aanvragen,
een ongezouten mening, ... één
adres:
dorpskrant@jezus-eik.be.
Coverfoto: Koedalstraat tijdens
tragewegenwandeling
Stef
Borremans

Gini-Cup
VOK-Jezus-Eik
28 maart op het terrein van VOK Jezus-Eik
Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
Besteburenreis naar Holland
Dorpsraad Jezus-Eik
Zondag 1 mei 2016 - 7u30-22u
Verdere info volgt.
Memorial Jean-Marie Dewit
VOK-Jezus-Eik
4 Juni op het terrein van VOK Jezus-Eik
Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
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Gedrukt bij Drukkerij Dewaet.
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2015-2016

JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015

THEATER KOETERWAALS

CIE CECILIA ( M E T O . A . J O H A N H E L D E N B E R G )
DANNY RONALDO ( C I R C U S R O N A L D O )

EKSEEKO

BEN ROELANTS & TOM VAN
DE VENNE
EN NOG ZOVEEL MEER…

