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Gezellig in het centrum!
Gezelligheid in het centrum! De terrassen van horecazaken, 
vitrines van winkels en de Zomerbar op het Gemeenteplein 
waar “Den Ottobus” uitgebaat wordt door verenigingen en 
horecazaken maken er een bruisende plek van.

De 7 maanden sluiting van de horecazaken in de winter 
en lente waren moeilijk voor de uitbaters. Daarom 
ondersteunt de gemeente ze maximaal met XL-
terrassen, stoelen en tafels. Ook verenigingen hebben 
het moeilijk gehad: geen toneel- en 
muziekvoorstellingen, geen trainingen en 
wedstrijden, geen eetfestijnen om geld in het laatje te 
brengen… We staan allen te popelen om aan een 
zonnige en spannende zomer te starten met het EK-
voetbal, de Tour de France, en de Olympische Spelen! 
En niet iedereen kan of wil met vakantie gaan… 
De gemeentelijke diensten en de betrokken 

schepenen hebben een creatieve manier uitgewerkt 
om het in de zomer gezellig te maken in onze 
gemeente. Elke vrijdag, zaterdag en zondag zal er 
animatie zijn op de terrassen van de horecazaken. 

Op het Gemeenteplein is er sinds 11 juni de Zomerbar: 
een overdekt terras waar ook “Den Ottobus” staat. 
Deze wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan 
verenigingen en horecazaken die een hapje/drankje 
willen   aanbieden. 
Op die manier zorgen ze voor extra  gezelligheid én 
kunnen ze misgelopen inkomsten van de afgelopen 

maanden een beetje goedmaken.Iedereen is dus van 
harte welkom deze zomer in Hoeilaart! 

“Vrijheid en 
vooruitgang voor 
iedereen is al 175 jaar 
onze missie” p. 4 en 5



In dialoog aan 
de toog

Joy, Arne en Indie op café in Hoeilaart!

Cadeaubon Hoeilaart!
Hoeilaart heeft vanaf nu een eigen 
cadeaubon waarmee je terecht kan bij alle 
deelnemende Hoeilaartse ondernemers.
In eerste instantie kan je de bon enkel in 
papieren versie aankopen bij de balie van 
de dienst Vrije Tijd. Dit najaar zal de bon ook 
digitaal verkrijgbaar zijn via 
www.ikkoopinhoeilaart.be. Wil jij als 
ondernemer ook deelnemen? Contacteer 
lokaleeconomie@hoeilaart.be.

Hoeilaart is bekend om haar bruisende horeca. Tot 
corona in ons leven kwam. .. Jong VLD ging eens langs 
bij de lokale horecazaken en vroeg hen op welk vlak de 
gemeente hen geholpen heeft tijdens de pandemie. 

Mathieu (21), Indie (22) en Arne (21) gingen langs bij 
enkele horecazaken en vernamen er dat het bestuur 
o.a. reclame heeft gemaakt voor de takeaway-
formules, dat de terrassen werden vergroot en er 
parasols, tafels en stoelen kostenloos werden 
uitgeleend. Ook de kortingsbonnen, de website 
winkeleninhoeilaart.be en de animatie op de 
terrassen werden goed onthaald. Enkele  
horecazaken rekenden echter wel, naast de Vlaamse 
en federale premies, ook op financiële 
ondersteuning van de gemeente.

Conclusie: onze bestuurders hebben de voorbije 
periode hun best gedaan voor de horecazaken, maar 
hebben besloten om geen financiële steun te geven. 
Jong Vld vraagt zich af waarom dit niet is gebeurd en 

zal het voor u bekijken! 
Wordt vervolgd. 
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Back to 
normal!
Beste Doender, hoe gaat het met u?

De vaccinatie loopt op kruissnelheid. 
Daardoor krijgen we binnenkort onze 
persoonlijke vrijheid grotendeels terug. En 
dat is fantastisch! Het vaccinatiecentrum in 
Overijse is uitstekend georganiseerd. Een 
dikke proficiat voor iedereen die zich hier 
heeft ingezet. 

Onze horeca is er opnieuw ingevlogen. Daar 
zijn wij blij mee. De hele zomer  zetten we een 
Zomerbar op het Gemeenteplein welke door 
onze verenigingen en horecazaken zal 
uitgebaat worden. Zij rekenen op uw bezoek! 
Meer informatie in het artikel op de 
voorpagina.

Jullie kennen allemaal onze sporthal. Deze 
ziet er echt goed uit. Aarzel niet om er gebruik 
van te maken of je aan te sluiten bij één van de 
talrijke clubs die onze gemeente rijk is. 
Binnenkort komt er ook een turnhal bij.

Hoeilaart is en blijft een veilige gemeente 
waar het samenleven vlot verloopt. En dat 
willen we zo houden!

In naam van het team, veel leesplezier.

                            Julie Delwick & John Kumps, 
                      voorzitters Open Vld Hoeilaart

Julie Delwick

Joris Pijpen

Update GRS

Mathieu Cousin en Tim Vandenput

Het openbaar onderzoek over de herziening 
van het Gemeentelijk Structuurplan leverde 
meer dan 200 bezwaarschriften op. Gecoro 
zal deze bezwaren behandelen en adviseren. 
De gemeenteraad zal in september een 
definitieve beslissing nemen. 
De herziening houdt o.a. in dat potentiële 
woongebieden definitief worden omgezet 
naar groene open ruimte. Zo houden we de 
gemeente groen, kunnen woningen gebouwd 
worden waarbij voorrang wordt gegeven aan 
mensen uit de gemeente die hier willen blijven 
en blijven we streven naar betaalbaar wonen 
voor jongeren.

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD



LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD 3

Sinds enkele weken heeft de sociale dienst van de gemeente 
Hoeilaart een vaste zitdag in een kantoortje van de 
huisvestingsmaatschappij in de wijk Sloesveld om zo dichter 
bij de mensen te staan. 

Buurtwerk in Sloesveld!

Sylvia Brinkhof en Annelies Vanderlinden voor het kantoor 
in de wijk Sloesveld. 

De voorbije jaren werkte de gemeente Hoeilaart 
samen met een jeugdopbouwwerker om contact te 
leggen met de jongeren in onze gemeente. Uit deze 
samenwerking zijn er een aantal inzichten en 
opmerkingen gekomen waar we verder mee aan de 
slag zijn gegaan. 

Velen zijn van mening dat rondhangende jongeren 
slechte bedoelingen hebben en mensen lastigvallen. 
Maar is dat wel zo? Het is vanuit die gedachte dat we 
op zoek zijn gegaan naar een breder werkveld. 
Samenleven, verdraagzaamheid en wonen in een 
positieve warme buurt waar alle leeftijdsgroepen 
samen dingen doen, waren hierbij de uitgangspunten 
en dan kwamen we snel uit bij de wijk Sloesveld. Deze 
wijk wordt soms geassocieerd met criminaliteit en 
druggebruik. Dit blijkt echter niet zo te zijn. 

Uit de cijfers die we van de politie ter beschikking 
kregen, blijkt dat er het voorbije jaar één strafbaar feit 
werd geregistreerd  en de cijfers rond criminaliteit 
liggen niet hoger dan in een andere wijk van Hoeilaart. 
Onze maatschappelijk werker is minstens één keer 
per week aanwezig in de wijk. Daar kan ze vragen van 
mensen beantwoorden over armoedebestrijding, 
recht op kinderbijslag, hulp bij het vinden van een 
school, samen zoeken naar een job en andere.

Maar zij zit niet enkel in een kantoortje. Regelmatig 
wordt ook rondgegaan in de buurt om de mensen te 
leren kennen en uit te zoeken wat de noden zijn, hoe 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar 
kinderen, tieners, pubers en jongvolwassenen nood 

aan hebben. De maatschappelijk werker werkt 
hiervoor samen met de Hoeilaartse jeugddienst zodat 
er op het vrijetijdsvlak ook een aantal dingen kunnen 
worden gerealiseerd. 
De eerste contacten zijn reeds gelegd en de projecten 
worden voorbereid! Wordt vervolgd.

"Een maatschappelijk 
werker zit niet enkel 
in een kantoortje, 
hij/zij is aanwezig 

op het terrein!"

Annelies Vanderlinden

In de Kasteelstraat wordt binnenkort, zoals in de 
Tenboslaan, een gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd, zodat proper hemelwater van daken en 
andere verharde oppervlakten naar de IJse gaat in 
plaats van naar de riolering. Momenteel zijn er ook nog  
woningen die hun vuil water rechtstreeks in de Ijse 
lozen. Deze huizen zullen  ook mee aangesloten 
worden op de riolering. 

In het park rond het gemeentehuis komen twee wadi’s 
(water afvoer door infiltratie): dit zijn glooiingen die 
water kunnen opvangen bij hevige regenval. Bij droog 
weer liggen ze droog. Aangezien  dit rioleringsproject,   

gefinancierd door Vlaanderen, de hele straat 
openlegt, gaat de gemeente van de gelegenheid 
gebruik maken om de bovenbouw te verbeteren. De 
Kasteelstraat wordt een fietsstraat en een 
eenrichtingsstraat. Het bestaande fietspad  wordt 
vervangen door een groene strook met 
waterdoorlaatbare parkeervakken. De huidige stoep 
aan de even huisnummers blijft, de oversteek van het 
fietspad aan het park wordt verbeterd en de fietser zal 
hier voorrang krijgen. 
Zo willen we de veiligheid van de zwakke weggebruiker 
in de kern verbeteren.

Caroline Lagrange (foto) en bevoegd 
schepen Marc Vanderlinden

Een nieuwe Kasteelstraat!
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Milieuprojecten
In de Tenboslaan en de Molenstraat wordt een 
gescheiden rioleringsstelstel aangelegd. 
Concreet betekent dit dat iedere woning 
aangesloten wordt op twee gescheiden 
rioleringen. Tevens wordt in de Molenstraat 
het mankerende stukje voetpad aangelegd. 
Eind 2021 zouden de werken afgerond 
moeten zijn.  

Onderaan de Tenboslaan bevindt zich een 
natuurlijke waterbron. Vandaag gaat dit 
water, het afvalwater en het regenwater 
samen de riolering in en zo naar het 
zuiveringsstation in Neerijse. Het vuile water 
wordt dus verdund met proper water. Dit is 
niet goed voor twee redenen : enerzijds heeft 
het zuiveringsstation een hoge vuilvracht 
nodig, zodat de biologie het vuile water goed 
kan zuiveren. Anderzijds is het ook van belang 
dat onze natuurlijke waterlopen voldoende 
aangevuld worden met proper water.

Met deze werken zal men het regenwater 
apart opvangen en naar de IJse leiden. Nog 
beter zou het zijn indien mensen hun 
regenwater op hun eigen stuk grond zouden 
laten infiltreren zodat het grondwaterpeil in 
orde blijft. Water dat naar de rivieren gaat is 
immers verloren voor de grondwatertafel. 
Een goed gevoed grondwaterpeil is belangrijk 
voor de groei van planten, bomen én voor 
voldoende drinkwater in een hete zomer. 

Momenteel zijn er nog steeds mensen die  
frietvet, verfresten en dergelijke in de 
riolering  gieten. Dit is heel jammer, want 
water uit de riolering gaat immers naar de Ijse, 
van de IJse naar de Dijle, die zelf in de Demer, 
de Schelde, en zo in de zee uitmondt. Je 
brengt je afval dus beter naar het 
containerpark, zodat het op een correcte 
manier gerecycleerd of afgevoerd kan 
worden. 

Caroline Lagrange
(foto) & Marijke
 Belsack

Burgemeester Tim Vandenput in het Felix Sohiecentrum

Camera's in Felix 
Sohiecentrum
Hoeilaart is een veilige gemeente. 
Toch zien we af en toe dat er 
vandalisme en andere overlast 
gebeurt. Om dit op te lossen, heeft 
de politie meer “ogen op het terrein 
nodig”.

De gemeenteraad zette daarom het licht op groen om 
camera’s te plaatsen op openbare plaatsen. Sinds 
begin april staan er 2 mobiele camerasystemen in de 
kern van de gemeente: op de Mariënparking en aan 
het skatepark. In functie van waar overlastfenomenen 
zich voordoen, zullen ze verplaatst worden. 
Begin juni werden camera’s geplaatst in het Felix 

Sohiecentrum. Dit is nodig om het vandalisme in het 
gebouw een halt toe te roepen. Te vaak stelden we de 
laatste jaren vast dat vuil toiletpapier aan de muren 
hing, er een brandje werd gestookt in het gebouw of 
brandblussers werden leeggespoten. 

De beelden worden 30 dagen bijgehouden en zullen 
enkel geraadpleegd kunnen worden door de politie in 
het kader van een politioneel onderzoek.

                               Tim Vandenput en Steven Coppens

Taalkampjes Nederlands
De gemeente organiseert in augustus 2021 voor de eerste 
keer taalkampjes waarbij kinderen al spelenderwijs 
Nederlands kunnen oefenen. 

Ongeveer de helft van de leerlingen in onze basisscholen 
heeft het Nederlands niet als moedertaal, daarbij dreigen 
sommigen leerachterstand op te lopen door corona. De 
doelgroep is in eerste instantie kinderen uit kwetsbare 
gezinnen waar taalondersteuning niet altijd evenveel 
aandacht krijgt, daarna worden de eventuele resterende 
plaatsen opengesteld voor iedereen. Bevoegd schepen Joy Sergeys met Arne 

en Indie.

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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Met het Willemsfonds willen we cultuur brengen in 
onze gemeente. Nu er weer meer kan, zal het 
bestuur binnenkort samenzitten om leuke 
activiteiten te plannen. Hebt u zelf ideeën of wil u 
aansluiten? Laat het zeker weten. Wij zullen de 
Zomerbar open houden op vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 augustus op het Gemeenteplein. 
Iedereen is hartelijk welkom voor een lekker hapje 
en drankje. Wenst u lid te worden of meer 
informatie te krijgen, stuur ons dan een mail naar  
willemsfondshoeilaart@gmail.com of geef een 
belletje op het nummer 0495 11 02 09. 
Meer info is te vinden op onze website 
www.willemsfondshoeilaart.be!

Het college zet het licht op groen om het project turnhal 
op de Sport- en Jeugdsite verder te zetten. Het project 
zou klaar moeten zijn tegen eind 2023. Er wordt 
momenteel overlegd met turnclub de Gympies om zeker 
te zijn dat de turnhal aan hun behoeften voldoet qua 
uitrusting. Materiaalverantwoordelijk Morgane 
Leroy aan het woord:

Veronique: Waar komt de turnhal?
Morgane: Het gebouw komt tegen het huidig 
sportcomplex kant cafetaria 1560. Vanuit de cafetaria 
zullen ouders hun gymnasten kunnen bewonderen.

Hoe wordt zo’n ingebouwde turnhal ingericht?
Dit gebeurde in samenspraak met  onze lokale Gympies 
club en Eurogym. Er is vooral nagedacht om de volledige 
turnhal zo goed mogelijk te benutten. Zowel op vlak van 
het opzetten van materiaal, als de mogelijkheid te 

Turnhal komt er sneller 
dan verwacht!

Marc, Joy & Veronique

creëren om verschillende groepen gelijktijdig de turnhal 
te laten gebruiken.

Wordt de turnhal enkel toegankelijk voor de 
Hoeilaartse clubs?
Neen, in de toekomst zal deze ook bovenlokaal 
aangeboden worden. Met de turnhal hopen de Gympies 
om recreatief, regionaal en interclub wedstrijden naar 
Hoeilaart te brengen.

Kunnen de Gympies hun aanbod nu nog verder 
uitbreiden?
Dankzij de komst van de turnhal en met de interne lay-out 
van de toestellen zullen de Gympies extra disciplines 
kunnen aanbieden zoals acro, tumbling en artistieke 
gymnastiek heren.

Willemsfonds Hoeilaart

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
COORDINATIE: ilde.cogen@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Julie Delwick, Krekelheide 22, 1560 
Hoeilaart. julie.delwick@hoeilaart.be, 0486 25 84 32 

Arne 
Van Meerbeeck
Lid van het BCSD

Indie
Vandenbrouck
Lid van het BCSD

Joachim Riedel
Lid van het BCSD

Sylvia
Brinkhof
Lid van het BCSD

Marijke Belsack
Gemeenteraadslid

Véronique
Desmet
Gemeenteraadslid

Julie Delwick
Gemeenteraadslid en
Voorzitter

Luc Meganck
Gemeenteraadslid

Eva De Bleeker
Gemeenteraadslid
en Staatssecretaris
van Begroting en
Consumentenzaken

ONZE MENSEN

Het bestuur van Willemsfonds Hoeilaart

 Joy Sergeys en  Véronique Desmet  op de site waar de turnhal gebouwd zal worden.



Waarom Hoeilaart? Mathieu: Eén van de groenste gemeentes 
die er is en toch vlak bij de hoofdstad dus beste ligging om te wonen. 
Jona: De mentaliteit van de mensen is super; positief, ruim-
denkend, een beetje progressief,  maar niet té!
Ultieme staycation tip in Hoeilaart? Mathieu: B&B Den 
Dumburg: perfecte ligging tussen dorpskern, cafés en de natuur. 
Jona: De wandelroute van Groenendaal naar de Koninklijke Loge 
met de Schotse highlanders, idéaal om te fietsen of joggen.
Lachaert of Bouchez? Unaniem : Lachaert! Bouchez’s inhoud is 
liberaal, maar te fel gebracht. Lachaert is gematigder in zijn 
communicatie.
Waar kijk je het meeste naar uit postcorona? Beiden: 
Festivals!! Zoals Couleur Café.

Duo-Interview: 
Mathieu en Jona

Frequently Asked Questions

Annelies
Vanderlinden
Schepen

Joy Sergeys
Schepen 

Marc 
Vanderlinden
Schepen

Joris Pijpen
Schepen

Tim Vandenput
Burgemeester

Naam
Functie

Naam
Functie

Naam
Functie

Naam
Functie

Caroline
Lagrange
Gemeenteraadslid
en Fractieleider

Steven Coppens
Voorzitter
gemeenteraad
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Meer en meer jongeren geraken politiek geïnteresseerd en 
geëngageerd, dat zien we ook in onze liberale afdeling in 
Hoeilaart. Recent vervoegden enkele jongeren spontaan 
onze rangen via Jong VLD. In deze editie van de burgerkrant 
stellen we twee leden voor: Jona Cosyns en Mathieu Cousin!

Joy: Jona & Mathieu, wie zijn jullie? Mathieu: Ik ben 21, 
studeer Politieke wetenschappen aan de KULeuven en zit in 
mijn 2e jaar. Ik ben in Hoeilaart geboren en getogen maar ga 
volgend jaar op kot. Ik kwam bij Jong VLD begin 2020, net 
voor corona toen Roby Guns aftrad als voorzitter. Na interne 
verkiezingen heb ik zijn plaats als voorzitter dan mogen 
innemen. Jona: Ik ben 20 jaar en zit in mijn 2e jaar 
handelsingenieur aan de VUBrussel. Ik ben heel actief, elke 
dag doe ik wel iets zoals mountainbike, fitness, … 
Vanwaar jullie interesse in politiek? Jona: Als student 
heb ik nog niet veel kansen om mening te laten horen en mee 
te werken aan de maatschappij, vandaar mijn keuze om Jong 
VLD te vervoegen en zo mijn steentje bij te dragen. Hopelijk 
via positieve projecten die invloed uitoefenen op mijn 
directe omgeving. 
Wat zijn thema’s die jullie nauw aan het hart liggen?

Mathieu: Wonen, groenbehoud, hernieuwbare energie en 
jeugdvoorzieningen,  zoals de middelbare school. 
Jona: Idem voor mij. Wij willen het beste voor onze en de 
komende generaties om hen te laten opgroeien in onze 
mooie groene omgeving. Mathieu: Samen met vele 
jongeren maken wij ons zorgen over de dure woningprijzen. 
Gaan we wel in ons eigen dorp kunnen blijven wonen? 

Wil je samen met ons bouwen aan een
mooier Hoeilaart en beter land?

Word dan nu lid van onze liberale partij voor vrijheid en 
vooruitgang via openvld.be!

Heb je vragen, opmerkingen en suggesties over het lokaal beleid?
Contacteer ons dan via julie.delwick@mil.be , 0499 94 52 99 of 
https://www.facebook.com/openvldhoeilaart. Nationale vragen 
zijn welkom via info@openvld.be!

Volg ons op

ONZE MENSEN

Jona Cosyns en Mathieu Cousin


