
 
 

 

 

                
 
 

Bram COPPENS, voorzitter, 
Alain BORREMAN, Patrick DEMAERSCHALK, Wim LAUREYS, Jan VAN ASSCHE, gemeenteraadsleden, 
Marie-Paule BOCKSTAL, Youri VANDERVAEREN, OCMW-raadsleden, 
en de bestuursleden van CD&V Hoeilaart nodigen u van harte uit op de jaarlijkse 

die zal doorgaan op zaterdag 17 januari 2015 om 18u30 in het Gemeenschapscentrum  
Felix Sohie (cafetaria) te Hoeilaart, Gemeenteplein 39 - Hoeilaart            

 www.hoeilaart.cdenv.be

Uitnodiging

De DoenDerskrant
Hoeilaart anders bekeken januari 2015

Voorwoord
Stadsgevoel

Laat mij beginnen met u en uw familie een 
gelukkig en gezond 2015 toe te wensen.

Hoeilaart is een aangename gemeente om in te 
wonen. Een gezonde combinatie van dicht bij de 
stad en landelijke rust. Dit moeilijke evenwicht 
komt steeds meer onder druk te staan door de 
bouwwoede waar de huidige meerderheid aan 
lijdt. De spiraal aan bevolkingsgroei die er voor 
de gemeente dreigt aan te komen brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee: verkeersdrukte en 
parkeerproblemen in het centrum, plaatsgebrek 
in onze scholen en het woon- en zorgcentrum, 
een hogere belasting van onze gemeentelijk 
diensten.

Een uitbreiding van het aantal woningen geeft 
ook een veel meer stedelijk gevoel en uitzicht 
aan Hoeilaart, met alle gevolgen hiervan. 
Minder gemeenschap en meer individualisme, 
grotere sociale en economische armoede.

Het team van CD&V 
Hoeilaart is klaar de 
uitdaging aan te gaan 
om de leefbaarheid 
van Hoeilaart te 
garanderen en de 
verstedelijking een 
halt toe te roepen.

De laatste jaren hebben wij 
onze gemeente Hoeilaart,  te 
veel zien opschuiven naar de 
“Stad Hoeilaart “. Wij vinden 
dit geen goede zaak en willen 
er een strijdpunt van maken 
om Hoeilaart niet te laten 
evolueren naar een voorstad 
van Brussel.

Hoe willen we dat doen?

1. ACTIEF WOONBELEID
De voorbije jaren hebben 
de projectontwikkelaars te 
veel vrij spel gekregen in 
Hoeilaart. 
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Hoeilaart,  
leefbare gemeente, geen stad
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Bram Coppens 
Voorzitter  
CD&V Hoeilaart

NIEUWJAARSRECEPTIE

Belastingsverhogingen in Hoeilaart
Ook geschrokken van uw waterfactuur ? of van uw aanslagbiljet ?

Ondanks de mooie verkiezingsbeloftes van Open VLD en PRO Hoeilaart dat er met hen aan het beleid zeker geen 
belastingsverhogingen zouden doorgevoerd worden, heeft iedere inwoner van Hoeilaart ondertussen zelf kunnen 
vaststellen hoe op één jaar tijd het leven in Hoeilaart merkelijk duurder is geworden : 
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BELASTINGSVEHOGINGEN

CD&V Hoeilaart  
wenst u een gelukkig  

en gezond 2015 !

Voor een gezin met 2 kinderen geeft dit volgende 
méér uitgaven op één jaar tijd : 

• Inkomen (aanvullende personenbelasting) : stijging 
met 155 euro

• Woning (opcentiemen) : stijging met 186 euro
• Huisvuilzakken : stijging met 26 euro
• Waterprijs : stijging met 73 euro
• Vaste vergoeding watermeter : stijging met 25 euro
• Afvalwater (saneringsbijdrage) : stijging met 92 euro

In totaal al méér dan 557 euro extra aan gemeentelijke 
belastingen en tariefverhogingen dan vorig jaar  !

Ondertussen werd ook nog de gemeentelijke 
waterdienst verkocht voor een bedrag van 4.785.416 
euro.
Al dit geld is nodig voor prestigeprojecten, zoals de 
restauratie van het station van Groenendaal, eigendom 
van de NMBS !
Moeten wij als Hoeilanders hiervoor financieel 
opdraaien ?



de basisscholen voor het huidig 
gemeentebestuur geen prioriteit 
is. 

Omdat er in de twee hoeilaartse 
scholen samen ongeveer 1300 
leerlingen zitten, zijn wij ook 
van oordeel dat een middelbare 
school in Hoeilaart zeker tot 
de mogelijkheid behoort. We 
willen hieromtrent initiatieven 
nemen om dit verder concreet te 
onderzoeken.

5. VOLWAARDIGE 
SPEELPLEINEN VOOR 
KINDEREN 
Toestanden zoals op het 
speelplein op de Mariënparking 

kunnen we best missen. We 
willen echte speelpleinen 
voor kinderen! Volwassenen 
die er zorgen voor overlast 
kunnen we missen als kiespijn. 
Buurtbewoners en omwonenden 
hebben ook recht op een veilige 
gemeente, zonder overlast.

(> blz 1)

Meer nog, grote privé-
bouwprojecten kregen dikwijls 
de actieve steun van het de 
Burgemeester en Schepenen. 

Wij willen dit stoppen en Hoeilaart 
niet verder laten vol bouwen. 
Individuele bouwprojecten zullen 
uiteraard nog altijd kunnen, maar 
het is onze betrachting om grote 
projecten van bouwpromotoren af 
te remmen. 

We willen ook een veel actievere 
politiek voeren om jonge 
Hoeilanders de mogelijkheid te 
geven in onze gemeente te blijven 
wonen. Naast voldoende aandacht 
voor een sociaal woonbeleid 
willen we ook het invoeren van 
nieuwe woonvormen  promoten. 
Hierbij denken we o.a. aan 
kangoeroewoningen en cohousing.

2. GLOBAAL  
MOBILITEITSBELEID
Door de overbebouwing in 
Hoeilaart is ook het verkeer sterker 
toegenomen. De ochtendfiles aan 
de schoolomgevingen zijn daar een 
sprekend voorbeeld van.  

Het is duidelijk dat daar eindelijk 
iets moet aan gedaan worden. 
Morrelen in de marge zoals onlangs 
gebeurde in de wijk Pittoresk is 
volgens ons geen oplossing. Er 
moet een globaal plan komen om 
het sluipverkeer tegen te gaan. 
Dat globaal plan moet ontwikkeld 
worden in overleg met onze 
buurgemeenten en moet de hele 
regio omvatten.

3. BEHOUD VAN GROENE 
RUIMTE
In een leefbare gemeente zijn 
groene open ruimten zeer 
belangrijk.  Gelukkig bestaan er 
nog een aantal in Hoeilaart. We 

zijn absoluut voorstanden van het 
behoud van deze open “groene 
vingers” die vanuit de rand van 
onze gemeente aansluiting zoeken 
met het centrum.  Ook in het 
centrum moet de nodige ruimte 
blijven en indien mogelijk nog 
uitgebreid worden.

In plaats van opnieuw een grote 
winkelruimte in te planten 
langsheen de J.B. Charlierlaan, 
kiezen wij voor een groen 
wandelpad dat een verbinding 
vormt tussen het Zoniënwoud en 
het centrum van onze gemeente.

4. RUIMTE VOOR ONZE 
BASISSCHOLEN
Een school is het kloppend hart en 
de toekomst van een gemeente. 
We zijn fier dat we in Hoeilaart 
beschikken over twee bloeiende 
basisscholen. Voor ons is  het een 
basisrecht van elk kind om in zijn 
eigen dorp naar de basisschool te 
kunnen gaan.  Door het toenemend 
leerlingenaantal en het gebrek aan 
speelruimte komt dit basisrecht in 
gevaar.

In oktober 2013 keurden wij in 
de gemeenteraad het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) voor de 
uitbreiding van beide basisscholen 
goed. Dit is een eerste stap naar 
een mogelijke uitbreiding van de 
scholen. Alleen is dit mogelijk 
indien het gemeentebestuur 
van Hoeilaart hier actief aan 
meewerkt. Spijtig genoeg moet we 
vaststellen dat de uitbreiding van 

Hoewel Hoeilaart gekend staat als een 
welstellende gemeente worden wij ook 
jammer genoeg geconfronteerd met een 
toenemende kinderarmoede. Omdat 
kinderarmoede ons diep raakt, wensen 
wij samen met andere lokale actoren 
dit probleem stevig aan te pakken. 
De opmaak van een onderbouwd en 
integraal kinderarmoedebeleidsplan 
is hierbij een eerste stap. Hoeilaart 
zal de komende jaren hiervoor kunnen 
rekenen op een subsidie van 25.000 
€ van Vlaanderen. De CD&V fractie 
in de OCMW raad zal alvast op een 
constructieve en opbouwende manier 
meewerken aan de bestrijding van 
kinderarmoede in Hoeilaart.

Hoeilaart, leefbare gemeente, geen stad  

CD&V in de bres tegen  
kinderarmoede in Hoeilaart

Wim Laureys

Jan Van Assche

Alain Borreman

Patrick Demaerschalk

Marie-Paule Bockstal  
en Youri Vandervaeren


