
“We wensen alle kinderen van 
Hoeilaart  een vruchtbaar, veilig en 
vooral een fantastisch schooljaar"

Fiets- en voetpaden en 
oversteekplaatsen 
aanpakken

We zullen zorgen voor een beter en 
structureel onderhoud van de fiets- en 
voetpaden. De kruispunten dienen voorzien 
te worden van fietsoversteekplaatsen. We 
denken ook aan conflictvrije kruispunten in 
de buurt van de scholen. Hierdoor kunnen 
fietsers en voetgangers er veilig oversteken 
zonder kruisend autoverkeer.

Met fietsstraten kunnen de fietsende kinderen (en hun 
ouders uiteraard) veiiiger naar school.
CD&V stelt voor om in Hoeilaart fietsstraten te maken. Wat zijn dat? In 
fietsstraten hebben de fietsers absolute voorrang. Auto's mogen er maximum 
30 KM/h rijden en mogen de fietsers niet inhalen. Het verkeer mag in 2 richtingen 
rijden.

We denken aan de 
Weemstraat,  de 
Guillaume 
Dekleermaekerstraat en 
de Charel Coppensstraat

De Weemstraat kan een fietsverbinding maken 
met de wijk Sloesveld en met de wijk Ten 
Trappen.  Zo kunnen fietsers het drukke fietspad 
langs de Frans Verbeeckstraat en de 
Overijsesteenweg vermijden. Het deel van de 
Weemstraat over de Tenboslaan kan ook als 
fietspad aangelegd worden en komt zo uit in het 
hart van de wijk Sloesveld.  Er zal  in de toekomst 
ook een fietspad aangelegd worden in het 
natuurgebied tussen Sloesveld en Ten Trappen.
Via de Guillaume Dekleermaekerstraat kunnen 
we de fietrsers een veilige verbinding geven 
tussen de wijk Molenberg en het centrum. En de 
Charel Coppensstraat maakt een verbinding 
tussen de wijk 't Roth en de scholen.

VEILIGER MET DE FIETS 
NAAR SCHOOL? 
FIETSSTRATEN!!!

Mobiliteit rond de scholen moet beter!
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Alain Borreman
(Alain.Borreman@Hoeilaart.be)
hoeilaart.cdenv.be

Volg ons op:
www.facebook.com/cdenvhoeilaart

in HOEILAART
Hoeilaart.cdenv.be
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Na een deugddoende vakantie is het 
alweer 1 september!

Hoeilaart heeft 2 bloeiende 
basisscholen. Samen goed voor meer 
dan 1300 leerlingen. Dit is een rijkdom 
die we moeten koesteren. Er zijn ook 
een aantal aandachtspunten: de voor- 
en naschoolse opvang en de mobiliteit 
rond de scholen

Lees hierover meer op de volgende 
pagina's.

Hoeilaart, 
het Warmste Dorp

Lijsttrekker Patrick Demaerschalk

Minder sluipverkeer door samenwerking 
met de omliggende gemeenten

Meer politietoezicht aan de scholen

Maatregelen nemen om het fietsverkeer te 
bevorderen

Optimalisatie van het openbaar vervoer

Meer knuffelzone's

"Koning" auto zal op termijn vervangen 

worden door "koning" fiets
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Ingrid is Voorzitter van het Lokaal 
Overleg  Kinderopvang

Als geboren en getogen  Hoeilander, 
zelfstandige onthaalouder en moeder van 4 
kinderen ben ik veel in contact gekomen met 
opvanginitiatieven voor kinderen. Ik wil me 
dan ook graag inzetten om de huidige 
problematieken rondom de opvang van 
baby's en peuters en de schoolgaande 
kinderen tijdens de vakanties, te verbeteren.

"Elke werkende ouder zou de 
mogelijkheid moeten hebben 
om hun kind(eren) in eigen 

gemeente te laten deelnemen 
aan betaalbare 
opvanginitiatieven tijdens de 
vakantie georganiseerd door de 
gemeente"

Jo Portois is ict-coördinator in de 
St-Clemensschool

Ik werk als ICT-coördinator in de Sint-
Clemensschool waar ik ook als kind naar 
school ben gegaan. Ik woon al heel mijn leven 
in Hoeilaart en heb steeds actief 
deelgenomen aan het verenigingsleven. 
Begonnen bij de Chiro, speelpleinmonitor, 
jeugdhuis, jeugdraad, …. 

Als Smartschool-beheerder is één van mijn 
taken ervoor te zorgen dat er op een 
eenvoudige manier gecommuniceerd kan 
worden tussen ouders, leerkrachten, directie, 
secretariaat, zorg, … 

Het is belangrijk voor het kind, dat de juiste 
personen op een snelle en discrete manier op 
de hoogte zijn van de feiten. Aan een goede 
ondersteuning voor kinderen, leerkrachten, 
ouders, directie, … zal ik steeds blijven 
werken. 

Als mogelijk gemeenteraadslid zou ik de 
scholen maximaal steunen om te kunnen 
groeien, zodat zo veel mogelijk kinderen uit 
Hoeilaart naar de scholen in hun eigen 
gemeente kunnen gaan. 

Ik ben van kindsaf actief in Hoeilaart. 
Ik was actief in de Scouts, Het Hele 
Dorp de Gympies en de Jonge 
Wingerd. Ik vind het belangrijk mij in 
te zetten voor de school van mijn 
kinderen. Als voorzitter van de 
schoolraad probeer ik de input van de 
ouders kracht bij te zetten.
 

Voor- en naschoolse opvang 

Op dit ogenblik 
organiseren de Hoeilaartse 
scholen hun voor- en 
naschoolse opvang zelf. 
Voor de scholen is dat een 
zware last waar ze extra 
personeel moeten voor 
aanwerven.
Daar is een taak voor de 
gemeente weggelegd. Men 
zou een 
gemeenschappelijke 
opvang kunnen 
organiseren.

De bedoeling moet 
uiteraard zijn dat de 
kinderen niet alleen 
"opgevangen" worden, 
maar dat ze ook zinvolle 
activiteiten aangeboden 
krijgen. Dat kan  
huiswerkbegeleiding zijn, 
maar ook sportactiviteiten, 
ontspannend spelen, ....
De gemeente kan hiervoor 
een oproep doen op 
vrijwilligers, maar heeft ook 
de mogelijkheden om 
hiervoor specialisten aan te 
werven.

Hiervoor wil ik gaan!

" Het kan een taak zijn van de 
Gemeente om zinvolle voor- en 
naschoolse opvang te 
organiseren"

KWALITEITSVOLLE  
OPVANG

JULIE 
2de plaats op de CD&V lijst
Voorzitter van de schoolraad 
van de St-Clemensschool
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Alle kandidaten van CD&V Hoeilaart 
vindt je terug op hoeilaart.cdenv.be

JO
12de plaats op de CD&V lijst

INGRID

Het onderwijs voor 
volwassenen moet 
uitgebreid worden

Van bijna iedereen wordt er vandaag 
verwacht dat men zich bijschoolt. Ook 
hier kan de gemeente een belangrijke 
taak hebben.

 Op dit ogenblik zijn er twee organisaties in 
Hoeilaart actief voor de vorming van 
volwassenen. Het CVO Tervuren (nu 
Tervuren-Mechelen) en het Centrum voor 
Volwasseneducatie. Ze hebben een beperkt 
aanbod van cursussen die in Hoeilaart 
worden gegeven.
CD&V  Hoeilaart zal dit aanbod uitbreiden. 
Er zijn enkele  taal- en   informatica-
cursussen. 
In het Felix Sohiecentrum is er voldoende 
plaats hiervoor.

Nu moet men  ook  vaak naar Tervuren gaan 
om een cursus te volgen. Dit is niet altijd 
evident, zeker niet met het openbaar 
vervoer. Hier ook kan de gemeente een 
inspanning doen om het vervoer naar 
Tervuren gemakkelijker te maken.
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Ingrid is de 11de kandidaat op de CD&V lijst




