
	  

Nieuwjaarsspeech	  –	  Voorzitter	  John	  Kumps	  
Alleen	  het	  gesproken	  woord	  telt.	  

Dames	  en	  heren,	  welkom	  op	  onze	  jaarlijkse	  nieuwjaarsreceptie.	  

Eerst	  en	  vooral	  wens	  ik	  jullie	  een	  gelukkig	  nieuwjaar	  en	  bovenal	  een	  
goede	  gezondheid	  voor	  uzelf,	  uw	  familie	  en	  en	  uw	  vrienden.	  

Open	  VLD	  is	  een	  partij	  van	  vrijheid	  en	  vooral	  van	  	  vooruitgang.	  Wij	  
kijken	  op	  een	  positieve	  manier	  naar	  de	  toekomst	  en	  ook	  naar	  
iedereen	  die	  samen	  met	  ons	  in	  Hoeilaart	  woont.	  Wij	  maken	  geen	  
onderscheid	  inzake	  afkomst,	  	  taal	  of	  nationaliteit.	  	  

Als	  liberalen	  vragen	  wij	  	  alleen	  dat	  onze	  democratische	  waarden	  en	  
de	  vrije	  meningsuiting	  	  gerespecteerd	  worden.	  

De	  nieuwjaarsrecepties,	  beste	  mensen,	  zijn	  altijd	  het	  moment	  bij	  
uitstek	  voor	  sommige	  politieke	  collega’s	  om	  straffe	  uitspraken	  te	  
doen.	  

	  Vandaag	  wordt	  er	  veel	  gepraat	  over	  wat	  men	  noemt	  “	  De	  politieke	  
toekomstvisie.”	  

Daar	  wil	  ik	  het	  met	  jullie	  even	  over	  hebben.	  

Ge	  moet	  daar	  eerst	  en	  vooral	  niet	  teveel	  over	  praten	  ge	  moet	  	  
daarmee	  vooral	  bezig	  zijn.	  Doen	  is	  nog	  altijd	  de	  boodschap	  in	  de	  
politiek.	  

Voor	  ons	  liberalen	  is	  het	  werk	  nooit	  af.	  Een	  maatschappij,	  en	  daar	  
maakt	  ons	  dorp	  deel	  van	  uit,	  is	  continu	  in	  evolutie.	  

Liberalen	  gaan	  niet	  voor	  persoonlijke	  prestige	  projecten	  maar	  voor	  
projecten	  die	  voor	  elke	  inwoner	  van	  ons	  dorp	  nuttig	  en	  bruikbaar	  



	  
zijn.	  Onze	  projecten	  moeten	  ook	  over	  verschillende	  generaties	  heen	  	  
hun	  diensten	  bewijzen.	  

Om	  dat	  te	  illustreren	  wil	  ik	  met	  jullie	  even	  in	  de	  geschiedenis	  
teruggaan.	  

Na	  de	  	  1°	  wereldoorlog	  kregen	  we	  in	  Hoeilaart	  een	  liberaal	  
gemeentebeleid	  met	  o.a.	  Burgemeester	  Honoré;	  tijdens	  het	  	  liberaal	  
beleid	  werden	  3	  zeer	  belangrijke	  projecten	  gerealiseerd.	  

Het	  kasteel	  in	  het	  gemeentepark	  werd	  in	  1919	  aangekocht	  en	  ging	  
dienst	  doen	  als	  ons	  gemeentehuis.	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  plaatsen	  
van	  ons	  dorp.	  Een	  koperen	  plaatje	  als	  aandenken	  aan	  deze	  
belangrijke	  aankoop	  onder	  burgemeester	  Honoré	  zou	  zeker	  op	  zijn	  
plaats	  zijn.	  Onze	  schepen	  van	  Patrimonium	  moet	  hier	  dringend	  iets	  
aandoen	  vind	  ik..	  	  

Liberalen	  hebben	  altijd	  enorm	  veel	  belang	  gehecht	  aan	  onderwijs.	  	  
De	  liberale	  Burgemeester	  Honoré	  	  was	  de	  motor	  achter	  de	  bouw	  op	  
deze	  site	  van	  de	  Hoeilaartse	  Gemeenteschool	  voor	  jongens	  en	  
meisjes.	  

In	  het	  begin	  van	  de	  20°	  eeuw	  moesten	  de	  mensen	  nog	  met	  emmers	  
naar	  de	  waterpomp	  voor	  het	  dagdagelijkse	  water.	  De	  liberalen	  
hebben	  de	  aanzet	  gegeven	  om	  te	  starten	  met	  de	  aanleg	  van	  het	  
“Stadswater”	  zoals	  ze	  in	  Hoeilaart	  zeggen.	  De	  ”	  	  verstedelijking”	  was	  
toen	  ook	  al	  bezig.	  

3	  liberale	  projecten	  die	  over	  verschillende	  generaties	  heen	  hun	  
diensten	  hebben	  bewezen.	  Telkens	  als	  een	  grote	  vooruitgang	  wordt	  
geboekt	  	  	  zijn	  de	  liberalen	  de	  drijvende	  kracht.	  Dit	  is	  politieke	  
toekomstvisie	  in	  zijn	  breedste	  vorm.	  



	  
Langs	  die	  fameuze	  weg	  van	  de	  politieke	  toekomstvisie	  komen	  we	  
terug	  in	  het	  FSC	  terecht.	  	  	  

Het	  FSC	  waar	  je	  vandaag	  haast	  moet	  vechten	  om	  een	  zaal	  te	  kunnen	  
reserveren	  is	  het	  beste	  bewijs	  dat	  Hoeilaart	  dit	  project	  nodig	  had.	  
Nochtans	  kregen	  we	  bakken	  kritiek	  over	  onze	  kop.	  Veel	  generaties	  na	  
ons	  zullen	  van	  dit	  centrum	  nog	  plezier	  hebben.	  	  Dit	  centrum	  had	  er	  
gewoon	  al	  veel	  vroeger	  moeten	  staan	  dat	  zou	  de	  enige	  terechte	  
kritiek	  mogen	  zijn.	  

In	  de	  zeer	  nabije	  toekomst	  gaan	  we	  starten	  met	  de	  heraanleg	  van	  ons	  
gemeenteplein.	  Sinds	  de	  jaren	  vijftig	  werd	  er	  aan	  ons	  dorpsplein	  geen	  
enkele	  duurzame	  verbetering	  meer	  aangebracht.	  Het	  is	  dus	  hoog	  tijd	  
om	  aan	  deze	  lacune	  iets	  te	  doen.	  Wij	  gaan	  dat	  aanpakken.	  Een	  
aangename	  omgeving	  trekt	  mensen	  aan	  en	  dat	  komt	  dan	  weeral	  
onze	  plaatselijke	  winkeliers	  	  en	  horeca	  uitbaters	  ten	  goede.	  	  

We	  zijn	  	  ook	  bezig	  met	  de	  opmaak	  van	  de	  plannen	  om	  de	  hele	  
sportsite	  aan	  de	  Kapelstraat	  grondig	  te	  renoveren.	  	  

Al	  deze	  plannen	  kunnen	  alleen	  maar	  gerealizeerd	  worden	  als	  er	  een	  
sterke	  politieke	  creativiteit	  in	  het	  beleid	  zit.	  Dat	  is	  juist	  onze	  sterkte	  
vandaag,	  conservatisme	  en	  stilstand	  zullen	  nooit	  onze	  bondgenoten	  
zijn.	  

Wij	  gaan	  met	  Open	  VLD	  resoluut	  voor	  projecten	  die	  over	  
verschillende	  generaties	  heen	  hun	  nut	  blijven	  bewijzen.	  

Beste	  mensen	  je	  hoort	  het	  er	  is	  nog	  veel	  werk	  aan	  de	  winkel.	  Maar	  
wees	  gerust	  wij	  gaan	  er	  met	  veel	  goesting	  iets	  aan	  doen.	  

Ik	  dank	  jullie	  allemaal	  voor	  jullie	  aandacht.	  

	  


