
Jongeren vanaf 12 jaar moeten momenteel buiten 
de gemeente naar een middelbare school gaan. Het 
aantal plaatsen in deze scholen raakt vlug ingevuld en 
de scholenbouw volgt de snelheid van de bevolkings-
aangroei niet. Hierdoor kan het op termijn moeilijker 
worden voor Hoeilaartse jongeren om een middel-
bare school te vinden.

We hebben daarom met GO! samengezeten over de 
start van een middelbare school hier in de gemeente. 
De oplossing is dat GO! zorgt voor de inhoudelijke 
invulling van het project. De gemeente ondersteunt 
logistiek en financieel om alles op te starten. De ge-
meente voorziet een bedrag van 600.000€ om de 
gebouwen in orde te brengen. Dit bedrag wordt door 
GO! op 30 jaar terugbetaald via een erfpacht-over-

eenkomst. Zelf voorziet GO! ook 600.000€ voor de 
renovatie.
De werken zullen zeker een jaar in beslag nemen.

Vanaf 1 september 2022 zal er een eerste jaar worden 
georganiseerd. Het jaar erna zullen er 2 leerjaren zijn, 
om zo door te groeien op 6 jaar naar 6 verschillende 
leerjaren.
We zijn ervan overtuigd dat deze school een meer-
waarde zal zijn voor alle jongeren van hier, en kan uit-
groeien tot een volwaardige middelbare school.

Auteurs: Tim Vandenput (Burgemeester), 
Eva De Bleeker (Schepen)

Middelbare school op komst
Het gemeentebestuur en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) 
gaan een akkoord sluiten om vanaf 1 september 2022 een 
middelbare school op te richten in de gemeentelijke gebou-
wen aan de J.B. Charlierlaan.
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Zeker lezen in deze editie van 
de burgerkrant:

- Hoeilanders krijgen voorrang bij 
   woningverkoop

- Camera’s tegen overlast en sluikstorten

- Hoeilaart fietst!
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Het gemeentebestuur heeft beslist 
de gemeentelijke infrastructuur gra-
tis ter beschikking te stellen aan alle 
Hoeilaartse verenigingen voor het 
jaar 2020 – 2021. Dankzij deze maat-
regel krijgen de sportclubs en vereni-
gingen wat financiële ademruimte 
en kunnen zij investeren in andere 
activiteiten.

De verenigingen & sportclubs 
werden zwaar getroffen door de 
COVID-19-crisis. Sinds juni kunnen 
sommigen weer (deels) opstarten, 
voornamelijk in openlucht. Onder 
andere het park van Hoeilaart, mét 
nieuwe overkoepelende tent, is een 
mooie uitvalsbasis voor de sporten 
die normaal gezien binnen doorgaan. 
Ook na de heropstart in september 
zullen de maatregelen hoogstwaar-
schijnlijk moeten volgehouden wor-
den.

De gemeente en de Sportdienst van 
Hoeilaart hebben intussen niet stil-
gezeten. Zo heeft o.a. de sporthal een 
likje verf gekregen, kreeg het materi-
aal van de Gympies een opbergplek, 
is er een nieuwe fietsstalling aan de 
Sporthal aangelegd, werd de WIFI 
binnen aangesloten, enzovoort.

Veronique Desmedt & 
Arne Van Meerbeeck

De coronacrisis had en heeft een enorme 
impact op ons woonzorgcentrum. De 
ganse werking werd aangepast: mond-
maskerplicht, extra hygiënemaatregelen, 
strengere bezoekregels… De toewijding, 
het doorzettingsvermogen en het opti-
misme van het personeel zijn werkelijk 
lovenswaardig.

Wij wensen al het personeel, de vrijwil-
ligers en de adviserende arts heel erg 
te danken. De zwaaimomenten, online 
gesprekken met familieleden en de vele 
extra initiatieven maken deze moeilijke 
tijden voor onze bewoners een pak aange-
namer!

Eva De Bleeker

We zullen het jaar 2020 niet gauw vergeten. 
Deze pandemie heeft ons maatschappelijk 
leven haast compleet lam gelegd. Daar komt 
nog bovenop dat onze nationale politici aan 
een surplace bezig zijn waar geroutineerde 
pistiers jaloers op zouden zijn. De politieke 
ego’s zijn bij sommige verkozenen zo opge-
fokt dat het bijna stuitend is om te aanschou-
wen.

De Belgische gezinnen zijn vandaag helemaal 
niet bezig met communautaire spelletjes en 
al evenmin met het zoeken naar een manier 
om ons land te splitsen. Integendeel, zij willen 
dat de politieke klasse een omgeving schept 
waarin ze samen met hun geliefden in alle 
veiligheid kunnen leven. Zij zijn bezorgd over 
hun huidige en toekomstige werkzekerheid, 
het onderwijs voor hun kinderen en over de 
gezondheidszorg in het algemeen. Want on-
dertussen zijn zij er allemaal van overtuigd 
geraakt dat applaudisseren voor de leden van 
de gezondheidszorg, hoe sympathiek dat ook 
is, geenszins volstaat om onze maatschappij 
optimaal te laten functioneren.

Daarom zijn wij Liberalen er van overtuigd dat 
wij een sterke regering nodig hebben die be-
kwaam is om een evenwichtig beleid te voe-
ren ten dienste van de bevolking.
Nu is de politieke constellatie in Hoeilaart van 
een heel andere dimensie dan de federale 
toestand van België, maar wij hebben op ge-
meentelijk vlak onze partijgrenzen ook moe-
ten overstijgen om tot het vruchtbaar resul-
taat te komen van vandaag.
Gewoon “Doen”, remember.

Voorzitter 
Julie Delwick & John Kumps

Dank Hof ten Doenberghe!

Gratis lokalen 
voor clubs

Corona 
2020
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We zetten in op een vlot verkeer en willen daarbij 
fietsers en voetgangers ondersteunen. Stappen en 
fietsen is goed voor de gezondheid, luchtkwaliteit én 
voor de mobiliteit want elke fietser is een wagen min-
der op de baan. Deze insteek is de rode draad door-
heen onze aanpak voor de schoolomgeving rond het 
Groene Dal en de Sint-Clemensschool.

De eerste fase van de werken rond het Groene Dal 
werden reeds uitgevoerd. In fase 2 wil de gemeente 
nog verder gaan in het veilig en autoluw maken van 
de schoolomgeving. Zo richt de gemeente een par-
king in aan het vroegere JC Koldam. De bedoeling is 
dat ouders hun wagen hier achterlaten en hun kin-
deren te voet naar school brengen. Kinderen die van 
deze parking naar Het Groene Dal wandelen, zullen 
veilig kunnen oversteken op een nieuw verhoogd ze-
brapad in de R. Lauwersstraat (kruispunt met de W. 
Matstraat).

In de Willem Matstraat kunnen ze dan oversteken 
naar school, op een verhoogd en autoloos school-
plein voor de ingang (kruispunt W. Mat en A. Mous-
instr.). Dit schoolplein zal aangelegd worden in fase 3. 
Hier kunnen de kinderen tijdens de schoolspits veilig 
oversteken, aangezien de auto’s er dan niet kunnen 
doorrijden. Buiten de schoolspits mogen auto’s wel 

doorrijden aan maximum 30 km/u.

Voor kinderen die via parking Koldam naar school 
gaan, maken we een extra zebrapad in de Willem 
Matstraat, t.h.v. de Emiel Vandenbroekstraat. Paaltjes 
worden aangebracht op de hoek van de A. Mousin-
straat en de Waversesteenweg. Enkel het hoogst ge-
legen zebrapad in de Waversesteenweg blijft, zodat 
voetgangers slechts 1 keer moeten oversteken. We 
plaatsen een slagboom aan de D. Vandervaerenstraat 
(t.h.v. de Waversestwg) om de veilige zone voor St-

Clemens te beschermen en er komt een wegversmal-
ling in de W. Matstraat, t.h.v. de Geneesheerstraat.

Dankzij deze aanpassingen die sterk inzetten op
wandelaars en fietsers, hopen we het verkeer in de
schoolomgeving veilig en vlot te laten verlopen!”

Caroline Lagrange

Hoeilaart fietst!
Ongetwijfeld heeft u de 
wijzigingen qua verkeersom-
loop aan de schoolomgeving 
bij het Groene Dal en de Sint 
Clemensschool opgemerkt. 
In dit stuk lichten we onze 
langetermijn-visie in ver-
band met mobiliteit in deze 
buurt toe.

Opwaardering van Ijse
De Ijse is een belangrijke groen/blauwe ader doorheen 
ons dorp. In de voorbije jaren hebben we een aantal 
projecten gerealiseerd ter verbetering van de water-
kwaliteit en waterkwantiteit van de Ijse. Ook nu staan 
er twee projecten op stapel om de Ijse nog verder op te 
waarderen.

Eind dit jaar start het project Tenboslaan. Het hemelwa-
ter zal hier gescheiden en rechtstreeks afgevoerd wor-
den naar de Ijse, het afvalwater zal aangesloten worden 
op de Aquafin collector. De bron onderaan Tenbos zal 
tevens naar de Ijse afgeleid worden om op die manier 
het zuiveringsstation in Neerijse een betere werking te 
geven.

Voor volgend jaar staat het project Kasteelstraat op het 
programma. Hier zijn op de Ijse nog veel aansluitingen 
van afvalwater die onze beek vervuilen. Tevens is er ter 
hoogte van de post ook een grote bron die water naar de 
collector stuurt.

Binnen het project Kasteelstraat zullen we niet alleen 
een milieuproject uitvoeren maar ook een mobiliteits-
project.
Ook de bovenbouw van Kasteelstraat, J.B. Michiels, 
Rode Kruisstraat en Baron de Man d’Attenrode zullen 
volledig hertekend worden met aandacht voor de zwak-
ke weggebruiker.

Marc Vanderlinden

De komende
 jaren gaan we 

nog verder in het 
veilig en autoluw 

maken van de 
schoolomgeving.
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Er gebeuren nog veel te veel ongevallen met school-
kinderen, gemiddeld veertien per dag. “Dat is onaan-
vaardbaar. Elke ouder wil zijn of haar kind met een 
gerust hart naar school sturen”, zegt Lydia Peeters, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 
Sinds haar aantreden in oktober 2019 heeft ze daar-
om fors ingezet om veiligere schoolomgevingen. Er 
werden op een jaar tijd al 552 schoolomgevingen in 
151 Vlaamse steden en gemeenten veiliger gemaakt 
met een budget van 3,74 miljoen euro. “Lokale be-
sturen kunnen de ‘subsidie veilige schoolomgeving’ 

aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare 
ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevin-
gen verhogen. De projecten zijn zeer uiteenlopend: 
een school- of fietsstraat, herinrichten van fiets- en 
voetpaden, aanbrengen van markeringen, signalisa-
tie of straatmeubilair of zelfs het opzetten van een 
fietsbeloningssysteem.”

 
Maar niet alleen de omgeving van de scholen moet 
veiliger. Peeters wil ook sterk inzetten op de routes 

van en naar school. “We zullen lokale besturen on-
dersteunen om knelpunten op schoolroutes zoveel 
mogelijk weg te werken. Heel wat gemeentes hebben 
al schoolroutekaarten waarop bepaalde verkeers-
onveilige knelpunten staan en die gaan we maximaal 
wegwerken. We mogen ons hierbij niet alleen blind 
staren op de vaak tijdrovende aanleg van nieuwe in-
frastructuur. Het veiliger en comfortabeler maken 
van de bestaande voet- en fietspaden kan vaak met 
eenvoudige ingrepen.”

 
De minister besluit: “Het verhogen van de verkeers-
veiligheid is een essentiële voorwaarde om het stap-
pen en trappen aan te moedigen. Hoe meer kinderen 
en volwassenen zich duurzaam verplaatsen, hoe be-
ter voor onze mobiliteit, het klimaat en onze gezond-
heid!

Veiligere schoolomgevingen 
en fietsroutes
Het schooljaar is opnieuw gestart. Alle ouders willen hun 
kinderen met een gerust hart naar school sturen op een 
veilige manier. Te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. 
Daarom investeert minister Lydia Peeters fors in veiligere 
schoolomgevingen en routes!



5LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Nationaal Open Vld nieuwsNationaal Open Vld nieuws

De warme zomerdagen werden ontsierd door en-
kele relschoppers die de Blankenbergse kust onveilig 
maakten en daarbij de politie aanvielen. Er kwamen 
ook Nederlandse jongeren herrie schoppen in Knok-
ke en er vinden meer en meer incidenten plaats waar-
bij hulpverleners van brandweer en ziekenwagens of 
de politie worden aangevallen.

Justitie moet snel en kordaat optreden tegen der-
gelijke feiten. “Wij zijn voorstanders van een lik-op-
stuk-aanpak. Deze criminelen moeten snel de ge-
volgen voelen van hun asociaal gedrag. Dat kan via 
GAS-boetes, onmiddellijke inningen of snelrecht. We 
moeten hulpverleners en politieagenten ook beter 

beschermen door geweld tegen hen altijd te vervol-
gen en streng te bestraffen. Naast repressie moeten 
we ook inzetten op preventie, door te blijven investe-
ren in wijkwerkers die de dialoog aangaan met de jon-
geren en hun omgeving. Streng, maar ook inclusief.” 
Dat is de aanpak die liberale burgemeesters overal in 
Vlaanderen toepassen.

Daarnaast willen we de komende jaren ook investe-
ren in ons veiligheidsapparaat. “Dat begint met het 
aanwerven en opleiden van de broodnodige agenten 
om de tekorten weg te werken. We moeten hen beter 
wapenen om niet alleen kleine hinderlijke crimina-
liteit, maar ook de zware feiten te blijven bestrijden. 

Denk aan drugsgeweld, banditisme en terrorisme.”  

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid. “Onze par-
tij wil in de volgende regering werk maken van zo’n 
evenwichtig en doortastend veiligheidsbeleid. De 
burger heeft daar recht op. We moeten kunnen ver-
trouwen in politie en justitie om criminaliteit aan te 
pakken. Maar ook op correct werk van de ordedien-
sten. Machtsmisbruik en buitensporige optredens 
zoals tegen de Slovaakse man op de luchthaven in 
Charleroi kunnen nooit door de beugel. De rotte ap-
pels moeten eruit, want ze besmeuren het imago van 
élke agent die zijn job correct uitvoert.”

Nood aan kordaat en 
correct veiligheidsbeleid

Relletjes, geweld tegen poli-
tieagenten en hulpverlen-
ers, Antwerps drugsgeweld 
maar evenzeer het schan-
dalig politieoptreden op de 
luchthaven van Charleroi dat 
een Slovaakse man het leven 
kostte. Deze incidenten doen 
het vertrouwen van de burg-
er in justitie en politie wan-
kelen. “Hoog tijd voor een 
kordater maar correct veilig-
heidsbeleid”, zegt Open Vld 
voorzitter Egbert Lachaert.
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In de vorige burgerkrant haalden we het reeds aan: 
een betaalbare woonst vinden in ons dorp is een hele 
uitdaging en zeker voor bepaalde groepen zoals jon-
geren en senioren. Tegelijkertijd moet het groene 
karakter van onze gemeente behouden blij-
ven. Een complexe problematiek waarvoor 
geen simpele oplossing bestaat.
“Daarom hebben we een aanpak be-
dacht die op drie kerngedachten 
steunt : een “eerste koop kans” voor 
Hoeilanders, duurzame woonvormen 
zoals tinyhouses, en het opsplitsen 
van bestaande grote woningen in klei-
nere wooneenheden,” aldus Joy Ser-
geys van Jong VLD.

Volgens de cijfers van het Vlaams Gewest zullen 
er de komende 15 jaar ongeveer 1300 mensen meer 
wonen in Hoeilaart. Daarvoor zullen er een 700-tal 
woningen moeten bijkomen. In het centrum is er 
plaats voor een 250-tal extra woningen.
In deze bouwprojecten willen we via een PPS (Pu-
bliek-Private Samenwerking) een specifiek doel-
groepenbeleid gaan voeren. Zo kan de gemeente 
bepaalde voorwaarden stellen wanneer er nieuwe 
bouwprojecten gerealiseerd worden.
In de toekomstige PPS zal er dus gesteld worden dat 
mensen van Hoeilaart gedurende enkele maanden 
voorrang krijgen om een woning aan te kopen. Het 
gaat om personen die al een bepaalde binding heb-
ben met ons dorp, zoals er wonen, gewoond hebben, 
opgegroeid zijn, in een vereniging zitten, enzovoort. 
Voor alle duidelijkheid, het gaat over nieuwe bouw-
ontwikkelingsprojecten in het centrum. En niet bij 
verkoop van bestaande woningen in privébezit.

De specifieke doelgroepen moeten nog 
bepaald worden, maar wij denken concreet 

al aan woningen voor senioren en jongeren. Voor 
deze laatsten kunnen deze woningen ook “casco” 
verkocht worden om de prijzen haalbaar te houden. 
Dit houdt in dat de woning verkocht worden zonder 
afwerking (bijvoorbeeld keuken, badkamer, vloer-
bedekking…). De kopers kunnen zo zelf kiezen welk 
budget ze hieraan willen uitgeven, of ze het zelf willen 
doen, uitstellen, … enzovoort.
Concreet werkt de gemeente nu al met één project-
ontwikkelaar om midden 2021 een vergunning te 
kunnen afleveren. Dan kan een eerste project van 
start gaan.

Ten tweede staat er een nieuw woonproject in de 
steigers op Kelleveld/Sloesveld. Hier is de gemeente 
mede-grondeigenaar en zal ze dezelfde voorwaar-
den toepassen: bepaalde Hoeilaartse doelgroepen 
zullen een eerste kans hebben om te kopen.

Dit project biedt duurzame & moderne woonvor-
men. Er moet gebouwd worden om tegemoet te 
komen aan de stijgende populatie, maar dit moet zo 
ecologisch en duurzaam mogelijk gerealiseerd wor-
den. Daarom denken we aan concepten zoals cohou-
sing & tinyhouses, warmtepompen, energetische 
woningen, gemeenschappelijke zonnepanelen… We 
werken ernaar toe om tegen 2023 alle vergunningen 
rond te hebben om hier te starten met het project.

Tot slot zijn we bezig met de update van het gemeen-
telijk structuurplan zodat grote woningen opsplitst 
mogen worden in meerdere kleine woningen. Op 
deze manier moet er geen bijkomende groene ruim-
te aangesneden worden en worden bestaande ge-
bouwen optimaal benut.

Joy Sergeys, Tim Vandenput, Jong Vld

Inwoners van 
Hoeilaart krijgen 

gedurende enkele 
maanden voorrang 
om een woning aan 

te kopen.

Hoeilanders krijgen 
voorrang bij woningverkoop
Open VLD wil Hoeilanders 
voortaan voorrang laten 
krijgen bij de aankoop van 
woningen in nieuwe projec-
tontwikkelingen op Hoei-
laarts grondgebied,” aldus 
Tim Vandenput, burge-
meester Hoeilaart. Deze 
maatregel kadert binnen ons 
actieplan om wonen in Hoei-
laart opnieuw toegankelijker 
te maken voor mensen die al 
een binding hebben met ons 
dorp!



Camera’s tegen 
overlast & sluikstorten
Hoeilaart is een veilige gemeente! En dat wil-
len we graag zo houden.
Toch zijn er ook regelmatig voorvallen gere-
lateerd aan druggebruik en dealen, illegale 
wapendracht, ongepaste geluidsoverlast en 
sluikstorten. Vooral in het centrum rondom 
parking Mariën, Sport- en Jeugdsite Koldam 
is er overlast.

De politie heeft een veiligheidsanalyse ge-
maakt waaruit blijkt dat in de periode tussen 
1 januari en 17 juli 2020 deze en andere loca-
ties een aantrekkingspool waren voor heel 
wat jongeren uit Hoeilaart en omgeving. Een 
kleine minderheid van hen was daar dus ech-
ter ook met slechte bedoelingen.
Daarom hebben we het initiatief genomen om 
op een aantal plaatsen camera’s te plaatsen.

We kiezen voor mobiele camera’s die we snel 
op plekken kunnen hangen waar de overlast 
zich voordoet. Alleen de politie zal de beelden 
kunnen raadplegen in geval van een onder-
zoek of online als er zich feiten voordoen.
Door die bijkomende beelden zal de politie 
deze voorvallen in kaart brengen en daders 
kunnen identificeren. Ze zullen ook gebruikt 
worden als bewijslast tegen daders van straf-
bare feiten in de rechtbank.
Het administratieve kader werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad in augustus, nu wor-
den de camera’s besteld. Nog voor het einde 
van het jaar zullen de camera’s operationeel 
zijn.

Steven Coppens, Luc Meganck, 
Tim Vandenput, Julie Delwick

In mei werd er hard gewerkt bij ERC Hoeilaart.
In 2013 werd de grasmat volledig vernieuwd met de ga-
rantie dat deze 10 jaar zou meegaan. Al snel traden er 
echter verouderingsverschijnselen op in de strafschop-
gebieden. Veel vezels kwamen los te zitten en verdwenen 
uit de mat, met kale plekken tot gevolg. Na herhaaldelijk 
overleg met de leverancier, nam het bestuur de beslis-
sing om een volledig nieuw synthetisch grasveld aan te 
leggen.
De werken verliepen zeer vlot en zowel de eerste ploe-
gen alsook de jeugdploegen kunnen het nieuwe seizoen 
2020 – 2021 starten op het nieuwe veld. We wensen al-
vast ERCH een heel succesvol seizoen!

Marijke Belsack, Marc Vanderlinden, 
Eva De Bleeker

Nieuw veld voor ERC Hoeilaart
Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  lay-
out), christel.verlinden@openvld.be(eindredactie) 
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Julie Delwick, Krekelheide 22, 1560 Hoei-
laart, julei.delwick@hoeilaart.be
0486 28 84 32
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André Vandenput
Guldensporenlaan 3 - 1560 Hoeilaart
a.vandenput@skynet.be - 0495/110 209 - www.openvldhoeilaart.be

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Als je in een dorp als Hoeilaart woont, 
besef je dat we het goed hebben. Juist 
daardoor vergeten we soms wel dat 
er achter bepaalde deuren armoede 
heerst. Armoede kan heel wat vor-
men aannemen waardoor het heel 
moeilijk is om te zien wanneer iemand 
zich in de problemen bevindt.

Ook digitale inclusie is essentieel. Zo 
is er tijdens de lockdown gebleken 
dat heel wat van onze gezinnen niet 
beschikken over een noodzakelijke 
laptop. Scholen hebben de kinderen 
even uit de nood geholpen maar de 
laptops moesten wel na verloop van 
tijd teruggeven worden, waardoor 
de digitale (en vaak ook sociale) kloof 
onveranderd bleef. Dit was voor het 
BCSD een signaal om hier wat aan 
te doen. Begin augustus werden er 
13 laptops verdeeld zodat ook deze 
kinderen op 1 september een eerlijke 

kans krijgen.
Maar problemen hebben is geen 
schande. We zijn allemaal mensen en 
we hebben allemaal wel eens een pe-
riode waar het niet meevalt. In de kas-
teelhoeve kan elke Doender zich ge-
makkelijk aanmelden als het eventjes 
niet meer gaat. Hier gaat men nauw-
gezet luisteren naar de hulpvraag om 
een zo goed mogelijke oplossing te 
bieden.
Na een eerste gesprek wordt een 
maatschappelijk werker aangesteld 
en gaat deze in een aantal gesprekken 
het probleem kaderen en aanpakken.

Wanneer er dringend een oplossing 
gewenst is, wordt het dossier voor-
gelegd aan het Bijzonder Comité. Dit 
comité vergadert eenmaal per maand 
en bestaat uit 8 leden. Zij moeten vaak 
moeilijke keuzes maken in het belang 
van de cliënt, maar hebben altijd tot 

doel elke Doender een gelijke kans te 
bieden.

Annelies Vanderlinden & 
Indie Vandenbrouck

Jeugdhuis De Serre heropent!

Voor iedere Doender 
een eerlijke kans

Ons nieuwe jeugdhuis kan eindelijk terug opengaan en dat 
met een super gemotiveerd bestuur.
“Onze opening in 2019 was een groot succes, maar helaas 
moesten we in maart al meteen onze deuren sluiten vanwe-
ge corona,” aldus Mathieu Cousin, voorzitter van Jong Vld 
Hoeilaart en bestuurslid van “De Serre”.

Gelukkig komt hier verandering in en mogen ze terug de 
deuren openen vanaf eind augustus-begin september, ui-
teraard met in acht name van de coronamaatregelen die 
ook voor cafés gelden. De aankoop van de doorgeeffrigo 
vindt ook binnenkort plaats. Het bestuur kijkt er alvast naar 
uit om de zomer samen mooi af te sluiten.

Mathieu Cousin (Voorzitter Jong Vld Hoeilaart)

Annelies 
Vanderlinden
Schepen. 
Bevoegdheden: 
Welzijn & Sociale 
Zaken-Seniorenbeleid-
Ontwikelingssamen-
werking

Marc 
Vanderlinden
Schepen. 
Bevoegdheden: 
Wonen-Infrastruc-
tuurprojecten-Patri-
monium- Begraafp-
laatsen.

Eva De Bleeker
Schepen van Sport-
Onderwijs-Kinderop-
vang & Gezin-Inclusie & 
Gelijke Kansen-Vlaams 
Karakter-Klimaat-Afval 
& Milieu-Zorgsite Den 
Dumberg

Tim Vandenput.
Burgemeester.
Bevoegdheden:
Veiligheid-Financiën & 
Begroting-Ruimtelijke 
Planning-Burgerzak-
en-Personeel.

Joris Pijpen
Schepen. 
Bevoegdheden: 
Lokale Economie-
Toerisme-Marketing- 
Communicatie-ICT & 
Digitalisering-Dieren-
welzijn

ONZE MENSEN


