
“Dat zijn er 15 meer dan wat onze capaciteit in het 
huidige kinderdagverblijf op Solheide toelaat,” licht 
schepen van Infrastructuurprojecten Marc Vander-
linden toe. “Daarnaast was het gebouw waar het kin-
derdagverblijf momenteel gevestigd is sowieso aan 
renovatie toe en kon geen uitbreiding gerealiseerd 
worden, daarom werd gekozen voor een nieuw-

bouwproject.” 
“Dit project is hoofdzakelijk ontstaan omdat we vin-
den dat de wachtlijsten voor opvang in onze gemeen-
te te lang zijn,” vervolgt schepen van Kinderopvang 
en Gezin Joy Sergeys. “Het is niet veel anders in onze 
buurgemeenten, maar toch. Ouders in spe schrijven 
zich best al in op de wachtlijst van zodra ze weten dat 

ze in verwachting zijn.” Ook de 15 nieuwe plaatsen zijn 
intussen reeds ingenomen. “In parallel moeten we de 
andere onthaalinitiatieven ondersteunen. We bekij-
ken momenteel samen met hen hoe we dat concreet 
kunnen invullen.”
Ook qua duurzaamheid scoort de nieuwbouw pun-
ten. “Het gebouw is ecologisch uitgerust met o.a. 
zonnepanelen en een optimale isolatie. Hierdoor 
geeft de gemeente vorm aan zijn intentie om het 
goede voorbeeld te geven inzake klimaat” besluiten 
Marc en Joy.

Marc Vanderlinden en Joy Sergeys

Nieuw kinderdagverblijf!
De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf ’t Druifje op de 
woonzorgsite Den Dumberg gaat volop verder. Als men op 
schema blijft met de werken, kunnen er vanaf dit najaar 38 
kindjes opgevangen worden.

Must-reads

de lokale burgerkrant Open Vldnr 1 - 2021

Hoeilaart

• “Koop lokaal” stimuleren

• Site Groenendaal krijgt vorm

• Extra steun kwetsbare groepen

In 2021 
herwinnen we 
onze vrijheid!

p 4-5

Marc 
Vanderlinden, 

schepen



2 LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Optimistisch 
blijven!
Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van 
onze partij begon onze voorzitter Egbert La-
chaert zijn toespraak met de woorden: “Het 
is al lang geleden dat de wereld zo heeft uit-
gekeken naar het nieuwe jaar“. 

De hele samenleving, wereldwijd, kreunde 
onder de coronapandemie. Ook Hoeilaart is 
hier zeker niet van gespaard gebleven. Met 
Open Vld Hoeilaart proberen we er alles aan 
te doen om de Hoeilanders zoveel mogelijk 
bij te staan. 

De coronamaatregelen wegen zwaar maar 
zijn noodzakelijk. Het is in ieders belang om 
ze zo goed mogelijk na te leven. Laat de bur-
gerzin zegevieren! 

We kijken met ongeduld uit naar een succes-
volle uitrol van de vaccinatiecampagne. De 
vaccins zullen in combinatie met een dosis 
optimisme ons helpen om zo snel als moge-
lijk onze vrijheid terug te winnen in 2021.

Bij deze willen we ook van harte de vrijwil-
ligers bedanken die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet ten voordele van onze partij 
en vooral voor onze Hoeilaartse samenle-
ving.

Julie Delwick en John Kumps

Op maandag 8 maart werd de Dag van de Vrouw 
gevierd. Wist je dat we bij Open Vld Hoeilaart de 
meest gendergelijke partij van Hoeilaart zijn? In 
de gemeenteraad zijn zelfs 7 van onze 12 gemeen-
teraadsleden dames. De mannen krijgen het dus 
soms stevig te verduren. In het bestuur zijn we met 
13 vrouwen van de in totaal 29 leden . Ook onze 
nieuwe voorzitter, Julie Delwick, is een straffe ma-
dam. Girlpower ten top dus. Bedankt voor jullie 
inzet dames.

Hoeilaartse 
Girlpower!

In het kader van de coronapandemie heeft de Vlaam-
se Regering in 2020 beslist om extra steun te geven 
aan kwetsbare doelgroepen. Voor Hoeilaart hebben 
wij een steun ontvangen van 15.976,88 euro met de 
dubbele doelstelling de koopkracht te verhogen en 

de lokale economie te ondersteunen. “Hiermee gin-
gen de gemeentelijke diensten aan de slag. De doel-
groep werd bepaald alsook de verdeling van het geld 
onder de vorm van waardebonnen. Er werden vier 
soorten opgestart: de apotheekbon, de Vites bon 
voor de kringloopwinkel, de verzorgingsbon voor 
kappers en niet-medische contactberoepen en de 
vrijetijdsbon voor ons gemeentelijk aanbod,” aldus 
Annelies Vanderlinden, Voorzitter van het BCSD. 
Sommige bonnen konden nog niet gebruikt worden 
door de sluiting van bepaalde sectoren. De reacties 
zijn heel positief. Op basis van de som die reeds werd 
gebruikt zou het kunnen dat we mogelijks nog extra 
acties ondernemen. Wordt vervolgd!

Annelies Vanderlinden

Extra steun kwetsbare groepen

In 2019 werd ons splinternieuwe sportcomplex in-
gehuldigd. Hierbij werd Fase I van het omvangrijke 
project of ‘masterplan’ afgerond. Inmiddels werd in 
2020, zoals vooropgesteld, het oude jeugdcentrum 
De Koldam afgebroken. Normaal gezien wordt dit 
jaar de tennishal uitgebreid en zal er een voorlopige 
parking/knuffelzone komen daar waar De Koldam 
stond. De aanleg van de voorruimte en de centrale 
parking zal midden 2023 gebeuren. Dan zal er een 
groene kindvriendelijke en autovrije zone komen 
vanaf Frituur Koldam richting sporthal waarin jong 
en oud kunnen vertoeven, onder meer dankzij bank-
jes, kinderspeeltuigen, wandelroutes en een ver-
nieuwd skatepark. 

Het masterplan zelf kreeg vorm via intensief over-
leg met de raden en de gebruikers van de sporthal. 

Momenteel buigt de jeugdraad, en later de sport- en 
de milieuraad, zich over de noden en wensen bij de 
aanleg van de voorruimte van de sporthal. Wat zeker 
is, is dat het skatepark helemaal in een nieuw jasje ge-
stoken zal worden!

Mathieu Cousin en 
Veronique Desmet

Voorruimte 
sporthal in 
2023
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Dankzij deze nieuwe geschenkbon zal u met eenzelf-
de bon bij alle deelnemende Hoeilaartse handelsza-
ken terecht kunnen voor een aankoop. 

“Zo’n bon kan voor vele doeleinden gebruikt wor-
den: wanneer u bijvoorbeeld een geschenk wil geven 
maar niet kan kiezen uit de vele handelaars die onze 
gemeente rijk is. Verenigingen kunnen hun vrijwil-
ligers er mee bedanken. Voor ondernemers is het 
dan weer het perfecte relatiegeschenk voor klanten 
of leveranciers,” licht schepen Lokale Economie en 
Digitalisering Joris Pijpen toe. 
De geschenkbon zal zowel online als aan het onthaal 
van het gemeentehuis kunnen aangekocht worden. 
“Ook Hoeilanders die gebruik maken van het Be-
gijntjesbad, zullen hun terugbetaling ontvangen in 
de vorm van geschenkbonnen. Hou dus zeker je in-
komticketjes bij! Zo behouden sportievelingen het 
kortingstarief om te zwemmen én wordt er naast 
bewegen ook aangemoedigd om bij onze lokale on-
dernemers te kopen,” aldus schepen van Sport Joy 
Sergeys. 

Daarnaast wordt er een nieuw digitaal platform op-
gestart. Dit nieuwe platform zal handiger blijken voor 
zowel handelaars, (nieuwe) ondernemers en klanten 
om te ondernemen en kopen in Hoeilaart. Het zal 
beheerd worden door de Raad Lokale Economie. 
Momenteel wordt gewerkt met verschillende initi-
atieven en bronnen zoals handelaars.hoeilaart.be, 
winkeleninhoeilaart.be, de ondernemerspagina’s op 
hoeilaart.be en de acties Koop in Hoeilaart en Hoei-
laart Bruist. Stuk voor stuk heel goede initiatieven, 
maar om het doolhof eenduidiger te maken heeft 
het gemeentebestuur besloten, in samenspraak met 

de Raad Lokale Economie, om dit onder te brengen 
onder éénzelfde digitaal platform: koopinhoeilaart.
be. U zal er dus een handelsgids, nieuwtjes, lijstjes en 
de hierboven genoemde geschenkbonnen vinden. In 

de loop der jaren kan het platform desgewenst uitge-
breid worden met nieuwe functies. Wordt vervolgd. 

Joris Pijpen en Joy Sergeys

“Koop lokaal” stimuleren!

Het gemeentebestuur gaf het startschot voor de ontwik-
keling van een Hoeilaartse geschenkbon en een digitaal 
platform. Dit zal zowel handelaars, ondernemers als klanten 
ondersteunen om te ondernemen en te kopen in Hoeilaart

Mobiele camera’s
Hoeilaart is een veilige gemeente! En dat willen we 
graag zo houden. Toch zijn er regelmatig fenomenen 
zoals druggebruik en dealen, illegale wapendracht, on-
gepaste geluidsoverlast en sluikstorten. Vooral in het 
centrum rondom parking Mariën, Sport- en Jeugdsite 
Koldam en in het Park zien we die fenomenen gebeuren.

De gemeenteraad besliste in augustus vorig jaar om be-
veiligingscamera’s te plaatsen zodat deze zaken beter 
in kaart kunnen gebracht worden. Zo geven we meer 
instrumenten aan de politie en het parket om daders op 
te sporen en een juiste straf te geven.

De politie heeft een veiligheidsanalyse gemaakt waaruit 

blijkt dat in de periode tussen 1 januari en 17 juli 2020 
deze en andere locaties een aantrekkingspool zijn voor 
heel wat jongeren uit Hoeilaart en omgeving. Een kleine 
minderheid van hen met slechte bedoelingen heeft ook 
de weg gevonden naar deze locaties. 

We kiezen voor mobiele camera’s die we snel op plek-
ken kunnen hangen waar de overlast zich voordoet en 
verplaatsen als dat opportuun is. Alleen de politie zal de 
beelden kunnen raadplegen in geval van een onderzoek 
of online als er zich feiten voordoen.
Concreet zullen er op 2 tot 3 locaties camera’s komen 
vanaf april. 

Tim Vandenput  en  Steven Coppens



Egbert Lachaert: “2020 was een heel moeilijk jaar. 
Corona heeft er bij veel mensen diep ingehakt. Door 
het verlies van een dierbare, onzekerheid over het 
werk, het wegvallen van veel sociaal contact, moeilijk-
heden op school, de hoge werkdruk in de zorgsector 
of bij andere essentiële beroepen… We verloren plots 

onze vrijheid, die we zo vanzelfsprekend vonden. Nu 
weten we weer hoe dierbaar die is. Door al onze in-
spanningen om het virus onder controle te houden, 
zullen we binnenkort ook weer onze vrijheid kunnen 
opeisen en herwinnen. Als liberalen zullen wij die kar 
trekken in alle regeringen. Onze partij neemt haar 

verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. We zullen 
sterker uit deze crisis komen. Door de mouwen op te 
stropen in plaats van te roepen langs de zijlijn. Door 
samen te werken in plaats van de zaken te saboteren. 
Op ons kan u rekenen.”
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In 2021 herwinnen we onze vrijheid!
2020 was het jaar waarin ons leven tot stilstand kwam. 
2021 wordt het jaar waarin we onze vrijheid terug 
opeisen. Dat kan dankzij een ongeziene vaccinatie-
campagne en een economische heropbouw. Een gesprek 
met voorzitter Egbert Lachaert, premier Alexander De 
Croo en Vlaams viceminister-president Bart Somers. 

Overal in Vlaanderen komen er 
vaccinatiecentra die zeven dagen 
op zeven mensen zullen bevrijden 
van het virus.

Bart Somers, Vlaams vice minister-president

Bart Somers: “Om onze vrijheid te her-
winnen, moeten we eerst het coronavirus 
uitschakelen. Dat kan dankzij vaccins. Het 
is ongezien dat onderzoekers en private 
bedrijven in recordtijd veilige en doeltref-
fende vaccins hebben ontwikkeld. Ons 
land heeft daar zelfs een belangrijke rol in 
gespeeld en daar mogen we fier op zijn! 
Het is het beste bewijs dat we altijd opti-
mistisch moeten zijn, geloven in de weten-
schap en investeren in nieuwe technologie. 
We hebben een vaccinatiestrategie uitge-
rold waarbij we eerst onze meest kwets-

baren en daarna zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk mensen gaan inenten. Er komen 
in Vlaanderen tientallen vaccinatiecentra 
die zeven dagen op zeven mensen zullen 
kunnen bevrijden van het virus. We zijn 
natuurlijk afhankelijk van de levering van 
vaccins door de producenten, maar we zijn 
hoopvol om rond de zomer al het gros van 
de bevolking te kunnen inenten. Nu de hele 
zorgsector, alle regeringen, lokale bestu-
ren en bedrijven in de evenementensector 
samenwerken, ben ik ervan overtuigd dat 
‘Operatie Vrijheid’ een succes zal zijn.”

Iedereen vaccineren tegen de zomer
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In 2021 herwinnen we onze vrijheid!

Onze partij neemt haar 
verantwoordelijkheid in 
moeilijke tijden. We zullen 
sterker uit deze crisis komen.

Egbert Lachaert, Voorzitter

We zullen de economie weer laten draaien door te investeren 
in de sectoren van de toekomst, door in te zetten op opleiding 
van mensen, door ondernemen en werken te stimuleren.

Premier Alexander De Croo

Alexander De Croo: “We hebben het afgelopen jaar niemand in de 
steek gelaten en veel steunmaatregelen getroffen voor mensen die 
hun job tijdelijk verloren, zelfstandigen die moesten sluiten en onder-
nemingen in moeilijkheden. Maar nu bereiden we ons voor om de eco-
nomie weer op volle toeren te laten draaien én een boost te geven. In 
januari hebben alle regeringen een akkoord bereikt over het ontwerp 
van herstelplan en de verdeling van €5,9 miljard Europees geld. De 
grootste brok daarvan komt naar Vlaanderen. We zullen het gebruiken 
om slim te investeren in het vergroenen van onze economie, de digita-
lisering, een betere mobiliteit en hogere productiviteit. Dit moet ook 
een hefboom zijn om private investeringen te stimuleren. We maken 
ons dus klaar voor de toekomst door te investeren in de sectoren van 
morgen, door in te zetten op opleiding van mensen, door ondernemen 
en werken te stimuleren, door samen te werken in dit land. We zullen 
de economie weer laten draaien en dat is nog altijd de basis van alles: 
een goede job, welvaart, een sterke sociale zekerheid en vooruitgang.”

Samen sterker uit 
deze crisis

Herstart van
onze economie

Egbert Lachaert: “Daar heeft iedereen recht op. Het liberalisme, vrijheid en 
kansen zijn er voor iedereen. Niet alleen voor mensen die het al goed hebben, 
maar voor elke burger die z’n leven in handen wil nemen om er het beste van te 
maken. Dat moeten we nog beter in de praktijk brengen. Zeker nu in deze cri-
sis. Wij kunnen het ons als samenleving niet veroorloven om mensen achter te 
laten. Alijah en Hassan die hier hebben gestudeerd en gewoon willen werken, 
maar niet eens worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Sonja en Erik 
die hun job verloren en op hun 55ste niet meer aan de bak geraken… We zullen 
ieders talent nodig hebben om hier sterker uit te komen.”
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Rond het station Groenendaal lopen verschillende 
projecten. Voor de pendelaar is er de ontwikkeling 
van een nieuwe parking met een 250-tal plaatsen. 
Het openbaar vervoer krijgt een nieuw gebruiks-
vriendelijk perron en een duidelijke aanduiding van 
aankomst- en vertrektijden.

De fietser krijgt nieuwe beveiligde overdekte fietsen-
stallingen dichtbij de ingangen naar de perrons. Te-
vens wordt een nieuwe Park & Ride-zone uitgewerkt 
voor het eenvoudig afzetten of ophalen van trein-
reizigers. Natuurlijk wordt er de nodige aandacht 

besteed aan mindervalide personen door middel van 
parkeervakken, toegangshellingen tot treinperrons 
en blindengeleide tegels. De parking wordt aange-
legd in een bosrijke omgeving. Zowel de parking als 
de zone voor het stationsgebouw zullen voorzien 
worden van nieuwe bomen en extensief grasland. 
Voor woon-werkverkeer zal het nieuwe fietspad aan-
sluiting vinden op nieuwe projecten zoals het eco-
recreaduct of de fietsverbinding richting Wallonië, 
de F205.

Marc Vanderlinden

Open Vld Hoeilaart wenst alle vrijwil-
ligers van Eerstelijnszone Druiven-
streek veel succes! Dankzij hen komen 
we weer een stapje dichter bij onze vrij-
heid. 

Joris en Joy hebben reeds een rond-
leiding gekregen in het vaccinatiecen-
trum in Overijse. Inwoners van Hoei-
laart, Overijse en Tervuren kunnen 
daar gevaccineerd worden. 

Wanneer u dit leest, zijn de zorgver-
strekkers aan de beurt om een vaccina-
tie toegediend te krijgen. De Markthal-
le van Overijse, ons reeds vertrouwd 
voor fuiven en evenementen, wordt 
vandaag... een vaccinatiecentrum!

Nog voor corona kwamen spanning, depres-
sie en burn-out al steeds vaker voor in onze 
bliksemsnelle en veeleisende maatschappij. 
Plots kwam het Covid-19 virus dan nog eens 
om de hoek loeren. Maanden van isolement, 
onzekerheden en sociale spanningen hebben 
geen deugd gedaan aan onze moraal.  Uit on-
derzoek van de universiteiten van Antwerpen 
en Louvain-la-Neuve blijkt dat één op de twee 
Belgen worstelt met mentaal welzijn Dit zowel 
door het virus als door het gebukt gaan onder 
de maatregelen. Veel te lang is hier echter geen 
of weinig aandacht naar uitgegaan.

Wij zien dat ook jongeren veel last van de maat-
regelen ondervinden, doch worden zij uitdruk-
kelijk genegeerd door bevoegde politici en 
andere hofnarren. Blijkbaar is de Vlaamse mi-
nister van Onderwijs nogal druk bezig met het 
openhouden (of is het nu sluiten?) van scho-
len. Soms lijkt het alsof dat hij al lang vergeten 
is dat hij ook bevoegd is voor anderen, zoals de 
studenten in het hoger onderwijs.
Het resultaat? Jongeren eindigen tussen schip 
en wal. Enerzijds is het tekort aan persoonlijke 
interactie door sociaal isolement pijnlijk voel-
baar. Even erg is het feit dat deze kwetsbare 
groep vaak wordt neergehaald indien zij open-
lijk durven te praten over hun problemen. Je 
kwetsbaar opstellen wordt vaak bruut afge-
straft. Deze grote problemen moeten drin-
gend aangepakt worden door de bevoegde 
politiek, in het belang van iedereen.

Indie Vandenbrouck, 
Arne Van Meerbeeck, Jonah Cosyns, 

Mathieu Cousin en Joy Sergeys

Succes vrijwilligers!

Site Groenendaal 
krijgt vorm

Mentaal welzijn, 
wiens affaire?



Groene ruimte en 
openbaar onderzoek!
In 2009 werd het eerste Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan goedgekeurd. Dit is verplicht en moet 
passen in het Vlaamse en Provinciale Structuurplan. 
Ondertussen zijn de noden op vlak van ruimtelijke or-
dening geëvolueerd: Vlaanderen voorspelt dat er te-
gen 2035 hier 1000 inwoners meer zullen wonen dan 
vandaag. Er is de vraag om open ruimte te bewaren en 
de vraag van Vlaanderen en de provincie om rondom 
mobiliteitsknooppunten en in de kern het aantal wo-
ningen te verhogen. 
Een aantal oplossingen worden sinds 11 januari voor-
gelegd aan alle inwoners. Er loopt een openbaar on-
derzoek tot 11 april (info op hoeilaart.be) en iedereen 
kan hierop feedback geven.
In de herziening wordt voorgesteld om de open ruim-

te te bewaren. Een concreet voorstel is om potentiële 
woongebieden definitief terug te geven aan de natuur 
en de dieren in de vorm van open ruimte. Tijdens het 
referendum in 2018 vond 95% van u dat dit moest. We 
voegen nu de daad bij het woord met dit voorstel!

De meer dan 1000 extra inwoners zullen ergens moe-
ten wonen. Er is nog ruimte voor een 300-tal nieuwe 
woningen in RUP Kern. Verder willen we interessante 
gebieden die nauw aansluiten bij de kern verder ver-
dichten. Hiermee volgen we wat Vlaanderen en de 
provincie willen: wonen organiseren op wandel- en 
fietsafstand van mobiliteitsknooppunten. 

Tim Vandenput en Luc Meganck

Het Willemsfonds is een sociaal-culturele vrijwilligers-
vereniging met een hart voor de Nederlandse taal. 
Lokaal organiseren wij lezingen met actuele thema’s 
gebracht door verschillende gekende sprekers. Wij heb-
ben een standplaats op de kerstmarkt in Hoeilaart en 
organiseren jaarlijks een multicultureel event. Ook ne-
men we deel aan activiteiten buiten Hoeilaart zoals mu-
seumbezoeken, schrijfwedstrijden, culturele reizen, de-
batavonden, fietstochten, theaterbezoeken en zoveel 
meer. Wij verwelkomen nieuwe leden met open armen! 

Interesse? Geef een belletje op het nummer 
0495 11 02 09 of kijk op willemsfondshoeilaart.be.

Johan Cosyns, Julie Delwick en André Vandenput

Ontdek Willemsfonds Hoeilaart!
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Indie
Vandenbrouck
Lid van het BCSD

Sylvia
Brinkhof
Lid van het BCSD

Lydia Hoskens
Lid van het BCSD

Arne
Van Meerbeeck
Lid van het BCSD

Marijke Belsack
Gemeenteraadslid

ONZE MENSEN

Eva De Bleeker
Gemeenteraadslid & 
Staatssecretaris van 
Begroting en Consu-
mentenzaken 

Luc Meganck
Gemeenteraadslid 

Julie Delwick
Gemeenteraadslid & 
Voorzitter 

Véronique 
Desmet
Gemeenteraadslid

Caroline 
Lagrange
Gemeenteraadslid & 
Fractieleider

Steven 
Coppens
Voorzitter 
Gemeenteraad



vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons

Johan Cosyns
Krekelheide 8, 1560 Hoeilaart
johan.cosyns3@skynet.be, 0499 94 52 99

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.

De klimaatmarsen, Black Lives Mat-
ter-beweging, maar ook Schild & 
Vriend. Er viel niet aan te ontsnap-
pen: voor onderwerpen die hen 
nauw aan het hart liggen, hebben 
jongeren het activisme nieuw leven 
ingeblazen. Onze reporter bevraagt 
jong geweld uit eigen rangen Arne & 
Indie. 

Joy: Onze generatie zoekt alter-
natieven om aan politiek te gaan 
doen. Klopt dat? 
Arne: “Ja en dat is ook begrijpelijk. 
Er is weinig vertrouwen in de klassie-
ke politiek. Dat wordt continu beves-
tigd door nieuwe “schandalen” zoals 
we ook deze week hebben gezien” 
(ref Sihame Kaouakibi). 
Indie: “Veel jongeren zijn zeker niet apolitiek maar wel zwe-
vend en zoekend, en ze vinden hun meug niet bij de traditio-
nele partijen”. 
Arne: “Wanneer de politiek iets “slecht” doet, krijgt dit na-
tuurlijk veel aandacht. Iets positiefs, helemaal niet. Dat is die 
sensatiemedia en zo krijg je natuurlijk een vertekend beeld.” 

Joy: Waarom zijn jullie zelf in de politiek gestapt? 
Arne: “Lokale politiek is helemaal anders dan wat zich nati-
onaal afspeelt. Je kan mooie dingen realiseren voor je eigen 
dorp. Je lost problemen op voor mensen die je kent.
Indie: “In dorpspolitiek kan je meteen impact maken. Het is 
persoonlijk.“

Joy: Welke thema’s liggen jullie nauw aan het hart? 
Arne: “Ik studeer Rechten – voor mij is dat rechtvaardig-
heid. Wat er ook gebeurt, inwoners moeten rechtvaardig en 
eerlijk bestuurd worden. Als ik zie hoe het er soms aan toe-
gaat in landen die zogezegd democratisch moeten zijn, daar 
ben ik allergisch voor.” 
Indie: “Mentaal welzijn bij jongeren en ouderen, zeker in 
deze huidige situatie.”

Arne Van Meerbeeck en  Indie Vandenbrouck

Jong geweld met 
talent: Arne & Indie

Joy Sergeys
Schepen van Sport, 
Onderwijs, Kinderopvang 
& Gezin, Inclusie & Gelijke 
Kansen, Vlaams Karakter, 
Klimaat, Afval & Milieu. 

Joris Pijpen
Schepen van Lokale 
Economie, Toerisme, 
Marketing, Communi-
catie, ICT & Digitaliser-
ing, Dierenwelzijn. 

Marc 
Vanderlinden
Schepen van Wonen, 
Infrastructuurpro-
jecten, Patrimonium, 
Begraafplaatsen.

Annelies 
Vanderlinden
Schepen van Welzijn & 
Sociale Zaken, Senioren-
beleid en Ontwikke-
lingssamenwerking. 

Tim Vandenput
Bevoegdheden: 
Veiligheid, Financiën & 
Begroting, Ruimtelijke 
Planning, Burgerzaken, 
Personeel. 

ONZE MENSEN

This or that?
• Les op school of online? 
Indie: “Sowieso liever op school!”. 
Arne: “Liefst op school, maar ik vind het wel handig dat 
lessen online beschikbaar zijn – dat mag wel zo blijven.”

• Tournée minérale of tournée générale? 
In koor: «TOURNEE GENERALE!»

• Connor Rousseau of Bart De Wever? 
Arne: “Van allebei geen fan. Maar als ik abstractie maak 
van hun ideologie en hen puur als politieker bekijk: 
Bart”. 
Indie: “Als het écht moet: Bartje.”

• Vroege vogel of nachtuil? 
Allebei, grinnikend “Nachtuil”.

• De Verhulstjes of de Pfaffs? 
Indie: “Liever de Verhulstjes, zo schattig”. 
Arne: “Ugh, lang leve de Pfaffs!”
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