CD&V neemt initiatief naar
lokale middenstand toe
De Hoeilaartse middenstand
heeft het elk jaar moeilijker om
stand te houden. De concurrentie
is hard en de kosten stijgen. Om
onze middenstand te steunen,
legde CD&V de gemeenteraad
een volledig uitgewerkt voorstel
voor, betreffende het toekennen
van een subsidie tot commerciële
invulling en verfraaiïng van
handelspanden.
Concreet houdt dit in dat winkeliers
die hun winkel op een duurzame manier
renoveren hiervoor een gemeentelijke
subsidie krijgen: een duwtje in de rug om
lokale middenstanders ertoe aan te zetten
hun winkel te verfraaien en vernieuwen.
Ons voorstel wordt momenteel door het gemeenteYouri Vandervaeren
bestuur onderzocht.
gemeenteraadslid en

voorzitter Jong CD&V

Gescheiden riolering.
Wie betaalt en hoeveel?
De Vlaamse milieuwetgeving verplicht de gemeenten om bij
de aanleg of de heraanleg van een openbare riolering, gescheiden rioleringen aan te leggen. Bewoners en eigenaars
worden daarna op hun beurt verplicht om het regenwater en
het afvalwater gescheiden op de nieuwe rioleringen aan te
sluiten. Men spreekt dan van afkoppeling.
In Hoeilaart werden de afgelopen maanden rioleringswerken
aan de Steenbergstraat uitgevoerd en in het najaar starten
gelijkaardige werken aan de Brusselsesteenweg. Om deze
afkoppeling technisch te begeleiden heeft de gemeente
een deskundige aangesteld die elk geval individueel moet
bekijken. De samenwerking met deze deskundige blijkt
evenwel meer dan problematisch.
De meeste mensen hebben slechts een raming van de
werken gekregen met verzoek deze te ondertekenen. Heel
wat inwoners hebben dat ook gedaan omdat zij vreesden
een belasting te moeten betalen als zij het hemelwater niet
maximaal afkoppelen. Deze informatie is evenwel onjuist.
In het reglement moet iedereen wel afkoppelen, maar de
periode waarbinnen dit moet gebeuren, is niet bepaald.
Elke eigenaar heeft bovendien het recht om de afkoppeling
zelf te organiseren. Het reglement voorziet dat er gewerkt
wordt met een gemeenschappelijke aannemer, aangewezen
door de gemeente, maar het is geen verplichting.
Het reglement van 28/2/20011 laat ook na te bepalen
binnen welke periode de afkoppeling van het regenwater
moet gerealiseerd zijn, maar dreigt wel met een belasting
als de afkoppeling niet gebeurt.
Vandaag wordt voor de afkoppelingswerken een maximale
subsidie toegekend van € 1.250,00. CD&V vindt dit niet
voldoende en pleit ervoor om de kost van de inwoners te
beperken tot deze € 1250: het principe van de maximumfactuur. Elke Euro meer zou dan betaald worden met de
inkomsten uit de in 2007 ingevoerde bijkomende belastingen:
de saneringsbijdrage. Elk Hoeilaarts gezin betaalt immers
per kubieke meter een bijdrage (een belasting) gekoppeld
aan het drinkwaterverbruik. Deze wordt niet alleen op het
meerverbruik berekend, maar ook op de gratis 15m3 per
persoon. In 2007 bracht deze saneringsbijdrage voor de gemeente € 117 000 op en sinds 2008 is dat jaarlijks meer dan
€ 340 000. De opbrengst van deze bijdrage vindt CD&V
meer dan voldoende om het merendeel van de kosten voor
afkoppeling te betalen.
CD&V pleit dus voor een redelijke termijn en voor een beperking
van de indvividuele kosten. De werken in de Steenbergstraat
zijn nog maar het begin van dit afkoppelingsverhaal; de
volledige Brusselsesteenweg volgt in het najaar. Bepaalde
eigenaars in de Steenbergstraat moeten rekening houden met
afkoppelingswerken die oplopen tot € 5.000,00, en dat zal voor
de Brusselsesteenweg zeker niet anders zijn. Voor CD&V is dit
onaanvaardbaar.

Het Hoeilaarts druivenfestival is van en voor Hoeilanders

Hoeilaart anders bekeken

CD&V blijft constructieve voorstellen doen.
Hieronder een greep uit de vele voorstellen die onze CD&V fractie de voorbij jaren deed op de gemeenteraad:
datum GR

onderwerp

26/03/2007
25/02/2008
28/04/2008

voorstel tot opmaak detailhandelsplan
ja
vraagt om een onderscheid te maken in de gemeentelijke saneringsbijdrage
nee
voorstel om budget ontwikkelingssamenwerkering te brengen op 0,7% van de
gewone begroting in 2012
nee
voorstel subsidiering leerlingenvervoer van Hoeilaart naar zwembad Overijse
nee
voorstel verhogen premie energievriendelijke woning E60 peil tot 2500 euro
nee
voorstel dat alle geschenkscheques uitgaande van de gemeente enkel geldig zijn
bij de lokale handelaars
nee
vrijstelling van belasting ikv gebruik openbare ruimte tijdens druivenfestival
nee
voor handelaars en vrije beroepen die hun activiteiten in Hoeilaart uitoefenen		
vraag naar gemeentelijk initiatief voor de toekomst van station van Groenendaal
ja
initiatief genomen tot het toekennen van de titel van ere-burger
nee
financiële hulp van 5000 euro aan de bevolking van Haïti.
ja
extra aandacht voor ouderen tijdens koudegolf gedurende het strenge winterweer
nee
voorstel om gemeentelijke vacatures ook te publiceren in Hier Hoeilaart
nee
voorstel om subsidie luiers ook toe te kennen voor personen met incontinentieproblemen
nee
voorstel tot subsidie voor bouwproject De Kerselaar
ja
verhoging subsidie aan navelstrengbloedbank, ter bestrijding van leukemie en andere ziekten
ja
voorstel tot maximumfactuur afkoppeling van hemelwater en/of afvalwater
nee
opmaak van Ruimtelijk Uitvoeringsplannen voor restpercelen in Hoeilaart
nee
intrekking beslissing plaatsen van bewakingscamera’s
ja
invoeren van subsidiereglement voor verfraaiing van handelspanden
nee
uitbreiding van subsidie voor beveiligingsmaatregelen naar handelspanden en winkels
nee
voorstel tot afschaffing van belasting op paardenwedrennen ter bevording vd paardensport
nee
verlaging van personenbelasting i.p.v. verlaging van opcentiemen op onroerende voorheffing
nee
extra gemeenteraad voor bespreking van het falend gemeentelijke personeelsbeleid
we benadrukken dat er steeds advies wordt gevraagd aan de bevoegde adviesraden
nee

29/09/2008
27/10/2008
18/12/2008
31/08/2009
28/09/2009
17/12/2009
25/01/2010
25/01/2010
29/03/2010
14/06/2010
25/10/2010
25/10/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
20/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
23/03/2011
algemeen

aanvaard	

Daarnaast stellen onze fracties in het OCMW en de gemeenteraad continu vragen over het gevoerde beleid
en trachten het debat open te trekken zodat ideeën verfijnd kunnen worden en gerealiseerd. Als partij
van de oppositie is het onze plicht het beleid van zeer nabij te volgen. De gemeenteraad is een publiek
toegankelijke vergadering, ook voor u!

Het gemeentepersoneel
verdient een pluim !
Ook Hoeilaart heeft
de voorbije maanden
te lijden gehad onder
het strenge winterweer. De gevolgen
hiervan zijn zichtbaar
voor iedereen. Straten
en voetpaden zijn beschadigd en dienen
dringend en duurzaam
hersteld te worden.
Puik werk van de gemeentelijke diensten die geen
gemakkelijke winter voorgeschoteld kregen.
Iedereen heeft mogen
vaststellen dat het gemeente-personeel noch moeite noch
inspanning heeft gespaard om onze wegen zo goed mogelijk
berijdbaar te maken, zelfs toen het dooizout bijna op was.
Ook bij de mensen van de waterdienst zorgde het gure winterweer voor lekken in de waterleiding en dus voor veel extra
werk.
Onze gemeente heeft het geluk
bekwaam en hard werkend
personeel in dienst te hebben:
vrouwen en mannen die borg
staan voor de vlotte werking
van alle diensten. CD&V
bedankt iedereen voor de
gewaardeerde inzet.

Marie-Paule Bockstal
gemeenteraadslid

mei 2011

Onze ploeg,
uw alternatief!

Voor CD&V moet het Hoeilaarts druivenfestival in de eerste
plaats zijn gezellige eigenheid behouden en hoe meer
Hoeilanders betrokken worden bij de organisatie, hoe
beter. Raak niet aan de kern van het Druivenfestival.

Bezoek onze website: www.hoeilaart.cdenv.be
V.U.: Wim Laureys, J. Delcordestraat 4a, 1560 Hoeilaart

De Doenderskrant

Onze jaarlijkse feesten zijn uniek. Dankzij de gewaardeerde
inzet van honderden vrijwilligers is het Hoeilaarts
druivenfestival een feest van en voor Hoeilanders. CD&V
Hoeilaart wil dat dit zo blijft en dat Hoeilaart niet evolueert
naar toestanden waar evenementenbureau’s het voor het
zeggen krijgen, of VIP-toestanden en sponsoractiviteiten
met een belangrijk deel van het budget gaan lopen: voor
CD&V geen VIP dorp of gratis eten en drinken voor een
kleine exclusieve groep genodigden en sponsors.

later wel aanvaard
later wel aanvaard

CD&V is een ploegspeler met creativiteit, kwaliteit en werklust op alle niveau’s.

Welk Hoeilaart zal de toekomst brengen? Een stad?

Ghislain Dewolf
gemeenteraadslid

CD&V Hoeilaart vraagt
méér aandacht voor
druiventeelt
In juni 2009 kocht de gemeente Hoeilaart op de Kelleveldweg
een stuk grond aan met bijhorende druivenserren. Een goed
jaar zijn deze serren in verval. Op de gemeenteraad van 14 juni
2010 interpelleerde CD&V het gemeentebestuur om eindelijk
een initiatief te nemen om deze vervallen serren dringend
te restaureren. Onze oproep kende uiteindelijk positief
gehoor. Op 31 januari 2011 werd een overeenkomst afgesloten
met vzw 3wplus. Deze sociale werkplaats zal instaan voor de
restauratie en exploitatie van de vervallen druivenserren.

Op initiatief en vraag van CD&V Hoeilaart heeft het gemeentebestuur bijkomende garanties gegeven zodat de klemtoon van
dit project bij de druiventeelt kom te liggen en in mindere mate
bij groententeelt of de teelt van ander fruit.

Haast iedereen is het er mee eens. Het Hoeilaart dat CD&V in
2006 afleverde aan het nieuwe bestuur, kon ieders tevredenheid wegdragen: ondanks de constante druk van de grootstad was onze gemeente landelijk en groen gebleven. De
verstedelijking werd niet gestopt maar wel actief afgeremd.
Vraag het aan 100 dorpsgenoten en rond dit thema vind je
enkel eensgezindheid. De nachtmerrie waaraan gemeenten als
Wezembeek en Kraainem ten prooi vielen, alles volgebouwd
en totaal vervreemd van zijn oorspronkelijke Vlaamse
bevolking, dat willen we hier niet meemaken.
Waarom OpenVLD en PW vandaag alle energie steken in grote
bouw- en verkavelingsprojecten die vooral anderstaligen van
buiten de gemeente aantrekken, is dan ook onbegrijpelijk.
Wij luiden al jaren de alarmbel want op die manier wordt
Hoeilaart verknoeid. Wij kunnen er begrip voor opbrengen
dat iedereen graag in dit groene paradijs, op wandelafstand
van Brussel, wil wonen, maar dat kan onmogelijk betekenen
dat wij van onze toffe gemeente een stad moeten maken.

Inzake beleid is de bouw- en verkavelingspolitiek duidelijk het
grootste verschil tussen CD&V/N-VA enerzijds en OpenVLD/
PW anderzijds.: de keuze tussen ‘landelijk en groen’ of
‘verstedelijken’. Onze keuze kent u.

Voor jonge gezinnen is er de voorbije vier jaar
geen enkele betaalbare woning bijgekomen.

Open-VLD wenst
zoveel
mogelijk
privé-verkavelaars
aan het werk te
zetten.

Voorbeelden daarvan zijn bv. de villaverkaveling in de Brugstraat, de J.B. Denayerstraat en Paloker (Nilleveld). Wie privé
zegt, weet goed dat maximale winst bij verkoop of verhuur
normaal is. Het begrip “betaalbaar” is hier dus misplaatst.
PW-Hoeilaart, dat al 10 jaar de schepen van wonen in haar
rangen telt, bakt er helemaal niets van. De voorbije 4 jaar

Deze Doenderskrant, heeft de ambitie u een beknopt
overzicht te geven van waar CD&V vandaag voor
staat. Natuurlijk willen wij in 2012 opnieuw het
beleid voeren maar het zal onze opdracht zijn u te
overtuigen dat wij inderdaad een echt alternatief zijn.
Heeft u vragen,
opmerkingen of wenst
u verduidelijking rond
onze standpunten,
aarzel dan niet een van
onze mandatarissen te
contacteren.
Dank bij voorbaat voor
uw belangstelling.

Alle op til zijnde verkavelingen staan dwars op de visie van een groen en
landelijk Hoeilaart.

Betaalbaar wonen in Hoeilaart : 4 jaar gemiste kansen
Alle
Hoeilaartse
politieke partijen
willen initiatieven
nemen waardoor
betaalbare woongelegeheden
op
de markt komen
die men aan een
redelijke prijs kan
aankopen of huren.
Wat de concrete
invulling betreft, is
er echter een groot
verschil.

Met alle problemen om een
federale regering te vormen, kan
ik me voorstellen dat politiek bij u niet in de bovenste
schuif ligt. De media doen niet liever dan politici
afschilderen als onbekwame knoeiers . Als je dat maar
genoeg herhaalt, blijft er altijd wel iets van hangen.
En toch is politiek belangrijk want het bepaalt ons
heden en onze toekomst. Ook op lokaal vlak worden
elke dag beslissingen genomen die nog jaren invloed
hebben op ons leven.
Het zal u niet verbazen dat CD&V ongelukkig is
over de manier waarop OpenVLD en PW Hoeilaart
besturen. Wie regelmatig de gemeenteraad volgt,
weet dat onze partij haar rol van kritische waakhond
ter harte neemt. Ook onze dossierkennis en
vastberadenheid sturen wij vaak beslissingen bij en
formuleren wij alternatieven.

Jan Van Assche
Voorzitter
CD&V Hoeilaart

Wij nodigen u van harte uit op het

CD&V ontbijt

is er in Hoeilaart geen enkele betaalbare woongelegenheid
bijgekomen. We moeten al teruggaan tot 2007 toen de
verkaveling Het Leen II, een project uit 2005 opgestart door
CD&V, gerealiseerd werd. Sindsdien niets meer.

zondag 29 mei vanaf 8u30,
in de Olympiazaal van het Lindenhof.

Jammer voor alle jonge Hoeilanders die hierdoor, de voorbije
jaren, onze gemeente hebben moeten verlaten. Jammer voor
wie ook de volgende jaren, tegen zijn zin, weg moet trekken
uit onze mooie gemeente.

Wij bieden u tal van gezonde lekkernijen
aan en de mogelijkheid om met onze
mandatarissen en bestuursleden te praten
over Hoeilaart en de toekomst.

CD&V vindt dat alle energie op het vlak van woonbeleid moet
ingezet worden op ‘betaalbaar wonen’ (huur en koopwoningen).
De samenwerking met de Sociale woonmaatschappij en
Vlabinvest moet geactiveerd worden zodat er snel resultaat
komt. Het is hoogtijd.

Reserveren kan bij Wim Laureys:
0475 24 26 41
of wim.laureys@hoeilaart.be
(reservatie niet verplicht)

Over geld en uitgaven …
In 2006, leverde CD&V een financieel gezonde gemeente af met een belangrijke financiële
reserve voor moeilijke tijden. De huidige burgemeester bedankte ons toen, tijdens zijn
installatie, voor de manier waarop Hoeilaart de voorbije jaren bestuurd werd. Hoe onze
financiën de volgende jaren evolueren leest u in de binnenbladzijde van deze krant. Onze
mandatarissen hebben al diverse malen gefundeerde opmerkingen gemaakt over de manier
waarop het geld vandaag wordt beheerd. U hoeft ons niet blindelings te geloven, bestudeer
zelf de cijfers en opmerkingen van de gemeentelijke financieel beheerder en trek zelf uw
conclusies!

Eddy Boydens
CD&V fractievoorzitter
gemeenteraad

Initiatieven voor
nieuwe inwoners

Openbare werken
Het voorbije jaar werden vooral veel grote projecten
aangekondigd die ten vroegste na 2013 (na de volgende verkiezingen) zullen gerealiseerd worden. Gelukkig
had CD&V in 2006 voldoende dossiers klaar, zodat er
toch nog een paar zaken gerealiseerd zijn zoals o.a. de
beide parkings in het centrum, de rioleringswerken in
de Steenbergstraat en de Wijndaalstraat …

Nutsmaatschapijen

Over inspraak, participatie en motivatie

Maatschappijen als Belgacom, Eandis en Telenet hebben
de slechte gewoonte om voetpaden te pas en te onpas open
te gooien voor noodzakelijke herstellingen en aansluiting.
De wijze waarop achteraf de voetpaden hersteld worden, is
erbarmelijk. Strenge controle van de gemeente speelt hierin
een bijzonder grote rol.

In de jaren ’90 werden de adviesraden van cultuur, jeugd,
sport en milieu onder schepen Patrick Demaerschalk (CD&V)
gedepolitiseerd. Het nieuwe cultuurdecreet rekende op een
sterke participatie van het verenigingsleven om een modern
en gedragen beleid uit te bouwen. Jarenlang werd dit beleid
mee uitgetekend door deze raden die zelf met voorstellen
kwamen voor de begroting en die in samenspraak met de
schepen de prioriteiten legden. Het was een geslaagd huwelijk
en inspraak en participatie resulteerde in gemotiveerde raden
die een echte meerwaarde boden.
Wie had verwacht dat, bij het aantreden van het nieuwe
bestuur, de klok zo snel zou teruggedraaid worden. Vooral
van PW hadden wij dit niet verwacht. De grote progressieve
democraten gooiden al hun edele principes overboord
en de schepenen blonken al snel uit in “ ‘k zal het aan Tim
(de burgemeester) vragen”. OpenVLD ging zelfs nog een
stap verder en vond het wenselijk het verenigingsleven te
polariseren, waarbij het merendeel als ‘kattekoppen’ werd
gecatalogeerd: een denkpatroon uit de jaren ‘60 dat al
jaren totaal voorbijgestreefd is. Verenigingen koppelen aan
politieke partijen is fout.

Eenmaal per jaar worden de nieuwe Hoeilanders uitgenodigd
op het gemeentehuis. Op zich een schitterend initiatief dat
door het vorige bestuur werd opgestart. Wij zijn inmiddels
vele jaren verder en er zit sleet op de formule.
Een kleine 10% van onze bevolking verandert jaarlijks en dat
is bijzonder veel. Natuurlijk is iedereen welkom, maar hoe
zorgen wij ervoor dat iedereen zich hier thuis voelt en hoe
bevorderen wij de integratie? Een moeilijke opdracht. Hoe
stoppen wij deze vorm van verstedelijking?
CD&V stelt voor om alle creatieve
Hoeilanders samen te brengen en een
plan uit te denken met duidelijke targets
en een visie. “Alle hens aan dek”, is
de enige oplossing om de meubelen te
redden: een maatschappelijk project,
gedragen door een groot deel van de
bevolking. Voor CD&V wordt
dit een van de belangrijke
Rita Blommaert
beleidspunten
van
de
ondervoorzitter CD&V
volgende jaren.

De werven van nutsmaatschappijen niet controleren
leidt tot totale degradatie van onze voetpaden.
Nieuwe projecten aankondigen klinkt goed
maar de bestaande wegenis onderhouden, de putten herstellen,
is al even belangrijk.

CD&V vindt de Brusselsesteenweg en het Gemeenteplein
een absolute prioriteit maar verwacht in de eerste plaats
dat de bestaande infrastructuur degelijk onderhouden
wordt. Te veel straten en voetpaden liggen er vandaag
erbarmelijk bij. Dit gemeentebestuur heeft de voorbije
jaren belangrijke budgetten voor onderhoud geschrapt
en dat laat zich vandaag voelen. Wegen in slechte staat
moeten dringend hersteld worden om veel grotere
uitgaven te vermijden.

Met de oprichting van het Sociaal Huis, het aanspreekpunt
bij uitstek voor alles wat met het Hoeilaarts sociaal beleid
te maken heeft, werd een belangrijke stap genomen om het
sociaal beleid echt vorm te geven.
Ook belangrijk, en deels nog een CD&V beslissing uit de
vorige legislatuur, was de uitbreiding en omvorming van het
vroeger rusthuis Hof ten Doenberghe tot een volwaardig
woonzorgcentrum.

worden. Vooral over de organisatie van de maaltijdbediening zijn er heel veel klachten.
- de wachtlijsten moeten dringend transparanter worden.
Zelfs voor onze OCMW-raadsleden, die nochtans absoluut
inzagerecht hebben, is het moeilijk deze lijsten te raadplegen.
- de communicatie en inspraak van de gebruikers en
hun familie is ver van optimaal en kan dus beter.
De bewonersraad wordt vandaag niet echt ernstig
genomen.

Cijfers liegen niet !
Alain Borreman
gemeenteraadslid

Om deze redenen stelde de CD&V fractie in de OCMW-raad
voor om een externe doorlichting van het woonzorgcentrum
uit te voeren. Men kan hiervoor beroep doen op
specialisten uit de OCMW-sector, die ervaring hebben met
de uitbating van rusthuizen en dagverzorgingscentra.
In verscheidene andere gemeenten werden dergelijke
doorlichtingen of audits reeds succesvol uitgevoerd.
CD&V Hoeilaart begrijpt niet waarom OpenVLD en PW zich
blijven verzetten tegen zo’n onafhankelijke doorlichting.
Iedereen die betrokken is bij het Hoeilaarts OCMW zou hier
baat bij hebben, zowel het personeel, de leidinggevenden als
de beleidsmakers. Waar is men bang voor?

Het klopt, Hoeilaart is financieel een gezonde gemeente.
Hoeilaart werd vroeger immers bestuurd door beleidsmensen
die enkel doordachte investeringen en uitgaven uitvoerden.
Voor belangrijke projecten werd steeds een maximale
betoelaging verkregen van de hogere overheid.
De voorbije jaren werd deze gezonde politiek nog enigzins
aangehouden, maar sinds dit jaar zijn wij beland op een
belangrijk keerpunt.

Haast dezelfde redenering werd gevolgd tijdens de bespreking
van het punt over de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De
schepen van Ruimtelijke Ordening verklaarde dat hij voor een
dergelijk beleidspunt geen advies van de Gecoro (gem. raad
voor ruimtelijke ordening) wenst.
Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2006 sloeg de huidige
burgemeester ons om de oren met volksraadplegingen voor
elke belangrijke beslissing. We zijn viereneenhalf jaar verder
en er is geen enkele volksraadpleging gehouden. Het geld is
op en tegen alle beloften in hebben we er met zijn allen niet
over kunnen meebeslissen. Echt eerlijk is dat niet.
Was het vroeger dan zoveel beter? Ja, in alle oprechtheid, de
adviesraden kunnen daarvan getuigen. Zelfs PW, toen onze
coalitiepartner, kent het verschil.

Een schepencollege wordt goed betaald om de gemeente te besturen
in nauw overleg met de adviesraden.
Dat is immers de basis van een modern democratisch bestuur.

Wim Laureys
gemeenteraadslid

Dit jaar stevenen we volgens het officiële
gemeentebudget af op een tekort van
532.529 euro. Voor de volgende jaren ziet
de prognose er niet beter uit. Voor het
jaar 2015 voorziet het gemeentebestuur
zelfs een structureel tekort van 1.209.880
euro. Duizelingwekkende cijfers !

2. Een uitgebreidere budgetbegeleiding moet er voor zorgen dat minder mensen in financiële problemen komen.

Jeugd, dit is vooral uw Hoeilaart

- de dagprijs is veel te hoog. 56€
per dag is voor een OCMW-rusthuis in
Vlaanderen waarschijnlijk een record.
Maar zelfs met zo’n hoge dagprijs
slaagde men er in 2010 niet in het
deficit te beperken Voor het rusthuis
alleen was dat 670000€.

Marc Beelen
CD&V fractievoorzitter
OCMW

Het is een veel gehoord klaaglied, vooral in het verenigingsleven en
bij de politieke partijen: te weinig jonge mensen voelen zich niet
echt gemotiveerd om verantwoordelijkheid op te nemen. Dat is een
probleem waar we met zijn allen de volgende jaren hard moeten aan
werken. Met zoveel competente en goed opgeleide jongeren kan de
toekomst er toch alleen maar schitterend uitzien.

- de werkorganisatie in het
rusthuis moet beter geregeld

Zet de stap, bouw mee aan het Hoeilaart van uw dromen: ‘the force is
within you!’. Wij staan altijd klaar voor een vrijblijvend gesprek.

Een rusthuis met de hoogste dagprijs van Vlaams-Brabant: €56, is niet echt iets om fier over te zijn. Vooral als de werkorganisatie dan ook nog eens vierkant draait.

Hoeilaartse
belastingverlaging is
een populistische stunt

CD&V Hoeilaart vraagt dat er dringend structurele maatregelen
worden genomen om het tij te keren zodat onze gemeente ook in
de toekomst financieel gezond blijft. In het algemeen belang van
Hoeilaart, wil CD&V hier constructief aan meewerken. Het gaat
hier immers over het geld van alle inwoners.

1. Er is onvoldoende aandacht voor de thuiszorg.
Oudere mensen hulp bieden en diensten leveren zodat zij
zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen,
dat vindt CD&V extreem belangrijk. De thuisdiensten
worden door de huidige meerderheid echter stiefmoederlijk behandeld. Nieuwe initiatieven worden al helemaal
niet genomen. CD&V wil dat dit verandert.

3. Een aantal problemen in het rusthuis moeten dringend
opgelost worden:

Steven Benats
OCMW raadslid

gaat, maar met zo’n cijfers, waarvan niemand de juistheid
kan ontkennen, weet iedere goede huisvader dat de situatie
ongezond, onhoudbaar en dus ernstig is.

Ons zal je niet horen vertellen dat
Hoeilaart hierdoor onmiddellijk failliet

Maar het huidige sociaal beleid heeft belangrijke tekortkomingen:

Maggie Lietaert
OCMW raadslid

Op de gemeenteraad werd een punt behandeld over een
groenzone/parking aan het Sloesveld. Op onze vraag waarom
dit niet voorgelegd was aan de milieuraad, antwoordde de
bevoegde schepen dat hij voor dergelijke beleidspunten geen
milieuraad nodig had.

Waarom is dit bestuur bang voor inspraak en participatie?

Vic Laureys
ere-burgemeester en
voorzitter provincieraad
Vlaams-Brabant

Het belang van een goed sociaal beleid
Een goed sociaal beleid is ons aller verantwoordelijkheid.
Het gemeentelijk politiek beleid moet oog hebben voor de
sociaal kwetsbaren: mensen die in armoede leven, ouderen,
allochtonen, eenzamen, mensen met een handicap, zieken,
langdurig werklozen, ...

CD&V pleit voor een continue opvolging, want eens de
nutsmaatschappijen weg zijn, is het kalf verdronken en zit
de gemeente met de gebakken peren. In principe zijn de
nutsmaatschappijen verplicht elke werf te herstellen in dezelfde
staat als voor hun komst. Gebruik
van video en foto is van het grootste
belang. Dit gebeurt vandaag veel te
weinig. Zonde.

Maar blijkbaar was dit niet genoeg. Gemeentelijke adviesraden
zijn in principe onafhankelijke, neutrale organen met een
zelfstandige werking. Groot was dan ook onze verbazing te
vernemen dat het schepencollege de administratie opdracht
geeft dat het verslag van een adviesraad pas verstuurd mag
worden na goedkeuring door het schepencollege. Dit doet
werkelijk de deur dicht! Wat een arrogantie! Waar haalt het
schepencollege het recht om in te grijpen in het verslag van
een adviesraad? Welk respect is er nog voor de inzet van zoveel
vrijwilligers die hun avond opofferen om de vergaderingen bij
te wonen als men hen toch niet ernstig neemt?

Neem nu dossiers als de bouw het Felix Sohiecentrum,
het woonbeleid, de verbroedering met Valtournenche, de
organisatie van het Druivenfestival en de Meifeesten, het
toeristisch beleid, de verkeerscommissies en bijhorende
hoorzittingen …. , om een beeldspraak te gebruiken: veel
blablabla maar weinig boemboem! Hoe krijgen we de
Hoeilander nog gemotiveerd als zijn mening niet meer telt?

Enkel wie duur onroerend goed bezit,
wordt van deze minimale belastingverlaging beter.

Van een goed bestuur, met een duidelijke visie en
daadkracht, mag men verwachten dat alle beslissingen
genomen worden in functie van het algemeen belang.
Populisme is hierbij uit den boze.
De goedgekeurde belastingsverlaging van 1000 opcentiemen
naar 950 is een schoolvoorbeeld van populisme. Enkel
de eigenaars van onroerend goed krijgen een cadeau van
het gemeentebestuur, zij het slechts een niemendalletje.
Een gewone Hoeilander met een gemiddelde woning, zal zo’n
15 euro minder betalen. Voor de eigenaars van exclusieve,
grote villa’s gaat het echter over een veelvoud. Wie geen
onroerend bezit heeft, krijgt niets.
Als je om zuiver politieke redenen de belastingen absoluut wenst
te verlagen, volg dan het CD&V voorstel en alternatief: verlaag
de personenbelasting, zodat iedere Hoeilander kan genieten van
een voordeel.
In
andere
gemeenten
(bijvoorbeeld Tervuren) zou
de SP.a en GROEN ons
voorstel zonder enige twijfel
steunen. PW-Hoeilaart doet
dit bewust niet. Ontgoochelend!
Blijkbaar
zijn
zelfs enkele van hun essentiële sociale principes niet meer
belangrijk.

Eliane Beernaert
gemeenteraadslid

