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Duurzaam omgaan met water
Op de gemeenteraad van januari werd het voorstel 
van Open VLD om een premiereglement in te voeren 
voor hergebruik en infiltratie van regenwater unaniem 
goedgekeurd.  

“Wij Doenders hebben een traditie van opvang 
en hergebruik van regenwater dankzij de grote 
regenwaterputten van vroeger  in de druivenserres. 
Die zijn grotendeels verdwenen, maar gezien de 
gevolgen van de klimaatverandering is het van 
groot belang om opnieuw zo duurzaam mogelijk 
om te gaan met regenwater. Die gevolgen 
zijn al voelbaar, denk maar aan de droogte en 
waterschaarste tijdens de zomers – die van 2021 
uiteraard niet meegerekend,” aldus Joy.
Met het nieuwe reglement is het de bedoeling om 
inwoners ertoe aan te zetten om het regenwater 

optimaal te gebruiken door het in de grond te 
laten infiltreren, op te vangen en te gebruiken om 
toiletten door te spoelen, planten te besproeien, 
de wasmachine te laten draaien, enzovoort.

De premies gelden voor het plaatsen van een 
waterput, infiltratiebekken en/of hydrofoorpomp 
tot het ontharden van opritten en terrassen en 
het aanleggen van groendaken. Voor elk van deze 
investeringen aan woningen in Hoeilaart voorziet 
het reglement onder bepaalde voorwaarden een 
aantal (cumuleerbare) premies.

Het reglement blijft van kracht tot en met 31 
december 2024. De premie voor de waterputten 
is niet van toepassing op nieuwbouw- en 
herbouwprojecten waarbij deze plaatsing reeds 
wordt opgelegd in de stedenbouwkundige 
vergunning.

Joy Sergeys & Jona Cosyns
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De politiek beroert de tongen meer dan ooit. 
Zowel nationaal als lokaal wordt de traditionele 
manier van aan politiek doen op de korrel 
genomen. Ook Open VLD nationaal ontsnapt 
hier niet aan. Wat vinden jullie hiervan?

Julie: Ik vind dat er een verschil moet gemaakt 
worden tussen politiek nationaal en lokaal. 
Lokaal zijn wij als politieker dicht betrokken bij 
de mensen en luisteren wij naar de mensen. Op 
nationaal niveau speelt meer de eigen agenda, 
ministers zijn zelfs niet rechtstreeks verkozen en 
vergeten de basis. Op lokaal niveau is dat anders, 
daarom ben ik er ook ingestapt. Ik wil tussen de 
mensen staan en hen helpen. Ik heb al een job, ik 
doe dit vrijwillig en uit passie. 

Caroline: Op nationaal niveau is politiek complex 
en te ver weg van de burger. Het systeem 
moet eenvoudiger. Ik beschouw mezelf niet als 
politieker, ik zet mij in voor mijn gemeente. Een 
goed idee is een goed idee, waar het ook vandaan 
komt! 

Joy: Welke thema’s liggen jullie nauw aan 
het hart? 

Caroline: Mobiliteit en klimaat! Ik wil een 
ambitieus voet- en fietspadenplan met ingrepen 
die het voor de zwakke weggebruiker beter 
maken: camera’s bij fietsparkings, zodat 
elektrische fietsen veilig achtergelaten kunnen 
worden aan het station. 

Julie: Lokale handel en veiligheid. Als militair is 
het ook mijn taak om in te staan voor mijn land en 
hier wil ik dat op kleinere schaal doen. Veiligheid 
in de hele ruimte was ook mijn slogan toen ik 
opkwam. Kinderen veilig naar school, pendelaars 
die veilig naar het station kunnen, ouderen die 
wandelen rond de vijver... Iedereen moet zonder 
angst in ons dorp leven.

Julie Delwick & Caroline Lagrange
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ONZE MENSEN

Arne  
Van Meerbeeck

De Retoriek Keizer annex Meester in de Gebrekkige 
Verantwoordelijkheidszin van het Schoon Verdiep 
zei ooit dat de meeste partijen (waaronder Open 
VLD) Heineken willen zijn. Net zoals Heineken 
overal ter wereld in overvloed gedronken wordt, 
willen die partijen enkel standpunten innemen 
waar iedereen het in feite mee eens is. Hij acht het 
beter om Duvel te willen zijn: een uitgesproken 
smaak waar niet iedereen van houdt, maar zij die 
er wel van houden zweren er trouw bij. Helaas 
heeft Bartje gelijk. Open VLD verkoopt alleen 
nog maar meningen zonder feitelijk standpunt. 
Iedereen en alles te vriend houden is het devies. 

Alleen vergeet men daarmee dat een partij op die 
manier geen raison d’être meer heeft. Het enige 
wat de Vlaamse liberalen nog voor ogen hebben, 
is zich in elke vindbare meerderheid nestelen. 

Slechts zevende grootste partij in de Federale 
Kamer en toch leek een regeringsdeelname voor 
de VLD de evidentie zelve. Ook nog de premier 
leveren? Sans gêne. En wat de doelstellingen van 
die regeringen dan zijn en of de partij zich daarin 
kan vinden? Mits wat detailaanpassingen in de 
marge slikt de VLD alles. Zeker sinds Verhofstadt 
de poorten van de partij heeft opengezet voor 
Volksunie en Spirit, blijft er na al die jaren van 
een liberaal gedachtengoed geen druppel meer 
over. Gelukkig zijn er lokaal hier en daar wél nog 
echte liberalen, mandatarissen die wel ergens 
voor staan. Er is dus nog hoop, die hoop moet 
zijn kansen krijgen. Want op nationaal niveau is 
de Duvel al lang opgedronken, het is nu al platte 
Heineken wat de klok slaagt. Vis noch vlees, laat 

staan gebaseerd op liberale standpunten.

Giet die Heineken maar door de gootsteen. Geef 
mij maar authentiek liberale voorvechters van 
de democratie en de rechtstaat. België kan het 
vandaag de dag goed gebruiken.

Een Heinekenpartij

’t Druifje wil 
extra plaatsen 

Nilleveldstraat 
De Nilleveldstraat is een belangrijke 
toegangsweg tot de wijk ’T Roth, en dat zullen 
we zo houden. De straat wordt echter ook 
gebruikt door het vele sluipverkeer dat er 
eigenlijk niet hoort te zijn en er vaak te hard 
doorrijdt. 

Daar zal binnenkort verandering in komen. 
De straat krijgt een nieuwe inrichting. 
Concreet komt er vooraan bij het inrijden via 
de Waverstesteenweg een wegversmalling 
waardoor het verkeer gestremd wordt. Verder 

in de straat komen snelheidsremmende 
vernauwingen. De bocht aan de spoorwegbrug 
wordt heraangelegd, die komt een beetje 
rechter te liggen. De afwerking voorziet in 
verharde voetpaden langs beide kanten, met 
een nieuwe asfaltlaag erop. 

Met deze maatregelen zal de straat veiliger 
worden voor voetgangers, fietsers en wagens. 
We beogen hierdoor ook minder sluipverkeer 
aan te trekken. 

De werken willen we van start laten gaan 
in het najaar van 2022 of in het voorjaar 
van 2023, afhankelijk van de aanstelling en 
beschikbaarheid van de aannemer die de 
werken zal uitvoeren. 

Op langere termijn wordt een traject-controle 
systeem voor de hele wijk onderzocht, zodat 
sluipverkeer helemaal verbannen kan worden. 

Lars Marell & Marc Vanderlinden

Ik ben trots liberaal en daarom beschaamd Open VLD’er. 
De rechtstaat, democratie en grondrechten, zijn mij heilig. 
En daarom frustreert Open VLD mij mateloos. Want deze 
principes zouden de partij even heilig moeten zijn, quod non.

In augustus opende het gemeentelijk 
kinderdagverblijf ’t Druifje de deuren. Er kwamen 
15 plaatsen bij, maar de vraag naar opvang blijft 
stijgen en het aanbod volgt niet. “We gaan bij 
een volgende subsidieronde van Kind en Gezin 
reeds zeven extra plaatsen aanvragen”, zegt 
schepen van Kinderopvang Joy. “De uitbreiding 
kan enkel gebeuren wanneer we deze subsidies 
toegewezen krijgen.” In parallel gaan we ook 
op zoek naar een locatie waar een nieuwe 
crèche geopend kan worden”, stelt Schepen 
van Welzijn Annelies. “Geen nieuw gemeentelijk 
kinderdagverblijf, wel eentje dat door externen 
kan uitgebaat worden.”

Joy Sergeys & Annelies Vanderlinden
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Middelbare school 
Op 1 september 2022 is het zover, een 
historische dag in de geschiedenis 
van Hoeilaart. Voor het eerst zal een 
middelbare school van start gaan op ons 
grondgebied! 

VONK start voor het eerste trimester op 
in de gebouwen van het GC Felix Sohie 
met een 75-tal leerlingen in het eerste 

jaar. Gezien de corona-crisis liepen de verbouwingen aan het POM-gebouw namelijk vertraging 
op. Naar schatting zal het vernieuwde gebouw de deuren kunnen openen begin 2023. 

De inschrijvingscijfers wijzen erop dat alle plaatsen in de school ingevuld zullen worden,  
de vraag is groter dan het aanbod. 

Joy Sergeys & Indie Vandenbrouck



Voorwoord
Met de realisatie van een aantal belangrijke 
bouwwerken zoals het GC Felix Sohie, ons 
vernieuwde gemeenteplein en de Sport- en 
Jeugdsite hebben wij een aantal belangrijke 
verkiezingsbeloftes ingelost.

Vanaf nu slaan we resoluut de weg in om ons 
in de nabije toekomst vooral bezig te houden 
met de levensomstandigheden van de Hoei-
lander die van deze infrastructuurwerken ge-
bruik kan maken.

Meer en meer hebben jongeren het moeilijk 
om een gepaste woning te vinden in Hoeilaart. 
Het gemeentebestuur neemt haar verant-
woordelijkheid en heeft al een aantal gepaste 
beslissingen genomen.

Onze gemeente is meer dan springlevend 
met een sterk aangroeiende jeugd. Ons nieuw 
kinderdagverblijf ’t Druifje en de volledige 
vernieuwde sport- en jeugdsite Koldam zijn 
dus zeer relevante projecten. Bovendien 
krijgen we binnenkort er nog een middelbare 
school bij, wat geweldig is voor al die 
bijkomende jonge energie.

De veiligheid op de weg is ook één van onze 
hoge prioriteiten. Daarom wordt de inrichting 
van bepaalde straten in de schoolomgeving 
aangepakt. Ook andere hoofdstraten zullen 
verbeterd worden.

Beste lezer, wij doen aan politiek voor de 
Hoeilanders van vandaag maar ook voor 
de komende generaties. De Hoeilanders 
verdienen dit, want stilstaan is achteruitgaan!

Julie Delwick & John Kumps

Nieuwe  
ANPR-camera’s 
Sinds 2014 staan er in 
de Politiezone Drui-
venstreek 30 ANPR-ca-
mera’s die automatisch 
nummerplaten herken-
nen van wagens. In die 
acht jaar is het aantal 
diefstallen met meer 
dan 50% gedaald en is 
de ophelderingsgraad 
van misdrijven gestegen tot 17%. 

De politiezone maakt dit jaar 300.000€ vrij 
om de oudste camera’s die oa in Groenen-
daal staan, te vervangen door de modernste 
versies. Deze zijn efficiënter en bieden een 
hogere kwaliteit van leesbaarheid van de num-
merplaten. Ook worden ze uitgerust met de 
nieuwste software waarmee het makkelijker 
zal worden om analyses te doen en verbanden 
te leggen. 

Steven Coppens & Tim Vandenput

Oprit Ring naar Waterloo 

Hoeilaart inclusief!

Jonge Hoeilanders hebben 
voorkooprecht in woonprojecten

Elke maand beslissen wij over 
de toekomst van onze cliënten

Wie in Groenendaal de oprit van de R0 richting 
Waterloo neemt, merkt het elke keer: de afrit is 
te kort om veilig in te voegen op de Ring. Hier 
wordt binnenkort iets aan gedaan.

Al van bij de aanleg van de R0 in Groenendaal 
werd deze korte oprit aangelegd. Toen was er 
minder verkeer en kon alles veilig verlopen. 
Vandaag is dit anders: veel vrachtwagens komen 
traag de tunnel uit, kunnen niet op het linker 
baanvak rijden omdat daar snellere wagens zijn. 
Wagens die willen invoegen staan soms stil. 

Al in 2016 stuurde het Gemeentebestuur een 
brief naar de bevoegde Vlaams Minister Weyts 
met de vraag om de oprit te verlengen. Die 
antwoordde dat hij er werk ging van maken. 

We zijn blij dat onze Minister Lydia Peeters nu 
uitvoering geeft aan een langere oprit die zal 
gaan tot de voormalige parking van de renbaan. 
Er wordt een stuk bos ingenomen en de bomen 
werden hiervoor al gekapt. De werken zullen 
uitgevoerd worden vanaf augustus 2022. 

Marc Vanderlinden & Johan Cosyns

Het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) bestaat 
uit 7 leden die 1 keer per maand samen komen om soms 
hele zware beslissingen te nemen die mee de toekomst van 
iemand gaan bepalen. 

Hoeilaart is partner van de European Disability 
Card. Een kaart voor personen met een 
beperking die ervoor zorgt dat ze eenvoudiger 
toegang hebben tot sport, cultuur en vrijetijd. 
Naast het bestaande aanbod  willen we meer 
aanbod mogelijk maken: inclusieve speeltuigen, 
rolstoelvriendelijke wandelroutes maar ook 
een prikkelarme kermisdag voor kinderen met 
autisme en personen met epilepsie!

Joy Sergeys & Joris Pijpen

Een recente rondvraag bij jongeren in Hoeilaart 
bevestigt dat het alsmaar moeilijker wordt voor 
jonge mensen om hier te kunnen blijven wonen. 
Door onze ligging dichtbij Brussel en het mooie, 
pittoreske karakter van onze gemeente willen 
mensen van buiten de gemeente hier komen 
wonen. Dat zien we ook op de koopmarkt: een 
huis van 300.000€ werd 15 jaar geleden verkocht 
voor 280.000€ na een periode van enkele 
maanden. Er was toen tijd om na te denken 
en de financiering te regelen, er werd onder 
de vraagprijs verkocht. Dat is vandaag volledig 
anders: huizen worden binnen de 2 dagen 
verkocht aan een hogere prijs dan de vraagprijs, 
vaak aan kapitaalkrachtige mensen van buiten 
Hoeilaart. 

Open VLD Hoeilaart heeft altijd gezegd iets te 
willen doen voor jongeren. En we hebben een 
oplossing gevonden: in grotere bouwprojecten 
werd een juridisch sluitende oplossing  gevonden 
om jonge mensen voorkooprecht te geven. 
Concreet krijgen jongeren tussen 18 en 35 jaar, 
die een eerste woning kopen, 4 maanden de tijd 
om als eerste een woning te kopen in dit project. 
Dit aan vaste, marktconforme prijzen. Ze hebben 

dus de tijd om het project te ontdekken, de 
financiering in orde te brengen en hebben geen 
last van opbod door andere geïnteresseerden. 

Na de 4 maanden voor jongeren hebben alle 
inwoners van Hoeilaart of mensen die hier 
gewoond hebben de kans gedurende 2 maanden 
om een woning te kopen, zonder bijkomende 
voorwaarden. Pas na 6 maanden komen de 
woningen op de markt voor mensen van buiten 
Hoeilaart. 

Deze regeling zullen we ook in de toekomst 
toepassen in grotere woonprojecten in Hoeilaart.

En deze regeling staat volledig los van het 
toekennen van een bouwvergunning aan een 
project. Elke bouwaanvraag wordt getoetst aan 
de bestaande vergunningscontext waarin de 
aanvraag van toepassing is. Het zijn de dienst 
Omgeving en andere externe adviesinstanties die 
een dossier voorbereiden naar het College van 
Burgemeester en Schepenen, die dan uiteindelijk 
een beslissing neemt. 

Joy Sergeys & Tim Vandenput

Wanneer een inwoner van onze 
gemeente een hulpvraag komt stellen 
aan het loket van het sociaal huis wordt 
die doorverwezen naar één van onze 
maatschappelijk werkers. Die gaat enig 
onderzoek verrichten en bepalen of en 
hoe we die persoon kunnen helpen. 

Er wordt door de maatschappelijk werker een voorstel geformuleerd dat dan voorgelegd wordt aan 
het BCSD. De 6 leden en de voorzitter gaan de hulpvraag behandelen en beslissen of het advies van de 
maatschappelijk werker wordt gevolgd of wordt aangepast. Soms gaat dit over de aankoop van een 
bril, maar soms gaat dit ook over hele moeilijke beslissingen. Krijgt die persoon nog leefloon of niet, 
mag die een bepaalde studie aanvatten en hoe kunnen we iemand helpen die door het bos de bomen 
niet meer ziet. 

Annelies Vanderlinden & Sylvia Brinkhof
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Zitdag van 
Burgemeester 
Vandenput
Beste inwoners, 
Ik maak graag tijd om uw vragen en suggesties 
tijdens een persoonlijk onderhoud te 
bespreken met u. Een vaste zitdag heb ik niet, 
wel plan ik graag een individuele afspraak van 
minstens 20 minuten. Dat is veel efficiënter en 
zo hoeft u geen uren te wachten.

U kan een afspraak maken via volgende weg: 
E-mail: onthaal@hoeilaart.be  
of tim.vandenput@hoeilaart.be 
Tel: 02/658 28 40 of GSM: 0499/52 96 89

Hartelijk dank en misschien tot binnenkort. 

Tim Vandenput
Uw Burgemeester

Kinderen veilig naar school laten gaan is een 
prioriteit voor het Gemeentebestuur. Het 
verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid 
rond basisschool Het Groene Dal is al enkele 
jaren in voorbereiding. De uitvoering start vanaf 
augustus dit jaar. 

Na een intensief participatie-project met 
omwonenden, de Mobiliteitsraad en andere 

adviesinstanties werden de definitieve plannen 
afgewerkt.

Concreet wordt er een “Kiss & Ride” gemaakt op 
de huidige parking aan de Waverstesteenweg, 
naar het voorbeeld van wat er aan de Sint-
Clemensschool al is. De A. Moussinstraat zal een 
beetje verbreed worden om er een aparte strook 
te geven aan fietsers en voetgangers, naast de 
éénrichting voor de wagens. Er blijven voldoende 
parkeerplaatsen voor wagens van leraars en 
omwonenden.  De - soms zieke - bomen worden 
vervangen door nieuwe bomen. 

De asfaltlaag op de Waversesteenweg tussen 
de H. Caronstraat en de Nilleveldstraat wordt 
volledig vernieuwd. De huidige regeling met 
het afsluiten van de W. Matstraat voor de 
schoolingang bij start en einde van de school 
blijft behouden.  

De werken zullen starten vanaf augustus 2022 en 
zullen - afhankelijk van de weersomstandigheden 
- afgewerkt zijn in januari 2023. 

Tim Vandenput & Véronique Desmet

Schoolomgeving Groene Dal

Een uitdagende hondenlosloopweide
In Hoeilaart is het verplicht om je honden aan de leiband te houden. Wist je 
dat je hiervoor een boete kan krijgen tot 350 euro als je dat niet doet? In 2018 
opende het bestuur de allereerste hondenlosloopweide in de druivenstreek 
om hondenliefhebbers de kans te geven om zorgeloos en boetevrij hun hond 
vrij rond te laten open. Vandaag gaat het om een weinig uitdagende vlakte en 
dat pakken we nu aan door speelelementen te installeren zodat honden er volop 
kunnen snuffelen, over een heuvel rennen en zelfs ploeteren in een vijver. Heel 
de site achter het recyclagepark wordt biodiverser met o.a. de aanplanting van 
bomen en struiken en een broedhoop voor het Vliegend Hert. 

Joris Pijpen & Marc Vanderlinden
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Zomerbarbecue  
zaterdag 27 augustus
Graag nodigen we u uit op de zomer-
barbecue op zaterdag 27 augustus  
vanaf 17u in de cafetaria en serre van  
GC Felix Sohie. De hele ploeg van Open VLD 
zal jullie met veel plezier verwennen met  
zomerse gerechten.


