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Met deze slogan ging CD&V in 2018 naar 
de kiezer als één van onze speerpunten. 
Waar we toen voor vreesden, komt 
spijtig genoeg uit! 

Er ligt momenteel een 
omgevingsproject van een privé 
bouwpromotor op tafel voor de bouw 
van niet minder dan 93 appartementen 
op de hoek van Koldamstraat en de  
A. Biesmanslaan.

De hele hoek van dit gebied zal 
volgebouwd worden, één echte 
langgerekte betonnen muur, zelfs tot 5 
bouwlagen hoog toe. Echt geen mooi 
toekomstig uitzicht voor onze prachtige 
gemeente.

Onze visie op de invulling van dit gebied 
is duidelijk, transparant en streeft 
naar een leefbare omgeving. Enkel zo 
kunnen wij de verdere verstedelijking 
van Hoeilaart stoppen.



CD&V HOEILAART STELT DUIDELIJK 
ALTERNATIEF PLAN VOOR DE 
LEEFBAARHEID VAN DE KOLDAM SITE VOOR!
U hebt het ongetwijfeld reeds gehoord of gelezen. Er 
ligt momenteel een omgevingsproject van een privé 
bouwpromotor op tafel voor de bouw van niet minder dan 
93 appartementen op de hoek van Koldamstraat en de A. 
Biesmanslaan.

De hele hoek van dit gebied zal volgebouwd worden, één echte 
langgerekte betonnen muur, zelfs tot 5 bouwlagen hoog toe, 
een mastodont van een gebouw. Echt geen mooi toekomstig 
uitzicht voor onze prachtige gemeente. CD&V Hoeilaart had 
in haar verkiezingsprogramma van 2018 al aangegeven dat de 
verstedelijkingsdruk zienderogen toenam met als slogan “Geen 
stad in ons dorp”.

Wie Hoeilaart kent en hier effectief woont weet maar al te goed 
dat CD&V Hoeilaart de partij is die in het verleden duidelijk 
heeft aangetoond dat zij voorstander is van betaalbare 
woningen voor eigen jeugd. Verschillende woonrealisaties zoals 
de wijk Solheide, Ter Veld, Regenboogstraat, Het Leen, Paloker, 
Tuinendaal,… zijn voorbeelden van woonomgevingen waar 
héél wat Hoeilanders een leuke en aangename thuis hebben 
gevonden. Nieuwe initiatieven die verder bouwen op deze visie 
van CD&V Hoeilaart zullen wij in de toekomst blijven steunen 
en goedkeuren.

Onze visie op de invulling van dit gebied is duidelijk, transparant en streeft naar een 
leefbare omgeving. Enkel zo kunnen wij de verdere verstedelijking van Hoeilaart stoppen.

REKENING HOUDEN MET VERPLAATSINGEN: 
Er worden voldoende parkeer- en fietsplaatsen 
voorzien op het eigen terrein.

SENIOREN: 
Ook kan er gedacht worden 
aan gemeenschapsfuncties 
zoals het “Huis van de Senior”. 

PLAATS VOOR GROEN: 
Er worden nieuwe wandelpaden en 
groene doorsteken voorzien vanuit de 
Albert Biesmanslaan en Koldamstraat 
naar het binnen gebied toe. De 
wandelpaden wordt aangelegd tussen 
de verschillende gebouwen en zijn 
toegankelijk voor iedereen.

AFSPRAKEN ROND RUP NALEVEN: 
De voorschriften van het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Kern worden volledig nageleefd. 
De maximale bouwhoogte blijft dus beperkt.

VERSCHILLENDE WOONVORMEN: 
Het gebied wordt opgericht met 
verschillende kleine, van elkaar losstaande 
meergezinswoningen, rijwoningen met een 
tuintje, starterswoningen etc. die ervoor 
zorgen dat de omgeving leefbaar blijft voor 
iedereen, zowel voor jong als voor oud.

RUIMTE VOOR HANDELAARS: 
Naast appartementen moeten er ook 
mogelijkheden zijn voor lokale handel, 
vrije beroepen, … kortom ook ruimte 
voor ondernemende personen. 

WONINGEN OP MAAT: 
Eerst en vooral zouden we starten 
met een onderzoek naar de noden 
van de Hoeilanders om daarna met 
de betrokkenen aan tafel te gaan 
zitten en het project uit te werken. Dit 
is trouwens de juiste manier om aan 
burgerparticipatie te doen. Dat is waar 
wij als partij voor ijveren.

VOORRANG AAN EIGEN JEUGD EN HOEILANDERS! 
Er wordt bij de verkoop voorrang gegeven aan de eigen 
jeugd en inwoners van Hoeilaart. Ook personen actief in het 
Hoeilaarts verenigingsleven verdienen bijkomend voorrang.
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ZICH VEILIG EN ZORGELOOS  
IN HOEILAART VERPLAATSEN
DAAR GA IK VOOR!

Ik ben vooral een fietser, ook vaak voetganger en soms 
een automobilist. Ik pendel dagelijks richting Brussel 
met de fiets en breng mijn jonge kinderen het liefst met 
de fiets naar school en naar al hun activiteiten. Zorgen 
dat we zichtbaar zijn, is mijn taak als ouder maar om zich 
veilig in het verkeer te verplaatsen moet de infrastructuur 
aangepast worden. En hier knelt het schoentje: vele 
straten zijn in slechte staat, (veilige) fietspaden ontbreken 
en als automobilist is het soms moeilijk om de fietsers 
tijdig te zien (denk maar aan het kruispunt ter hoogte van 
Desbecq). 

Ik wil dat er budgetten vrijgemaakt worden om elk tekort 
aan te pakken. De fietsersbond heeft alle knelpunten 
meermaals in kaart gebracht, er werd een fiets- en 
voetgangersnetwerk op poten gezet om deze punten 
nogmaals te duiden maar er kunnen slechts quick wins 
met een low budget opgelost worden. 

De knuffelactie rond de scholen waar ik mee trekker was 
heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Het is er nu al 
een stuk veiliger maar we zijn er nog niet helemaal. Ik blijf 
ijveren voor een veilige omgeving in HEEL HOEILAART!

Julie Bollue

TEN DIENSTE VAN 
HOEILAART 
DAAR GA IK VOOR!

Als geboren en getogen Hoeilander hou ik ten volle van 
mijn dorp en ben dus ook actief op verscheidene vlakken, 
zij het sociaal, cultureel of politiek. Daar waar mensen 
elkaar ontmoeten. Mijn professionele loopbaan was 
zeer gevarieerd,  leerrijk en ervaringsvol op alle gebied, 
in vele domeinen, en nu stel ik die ten dienste van onze 
Hoeilaartse gemeenschap. 

Als lid van de BCSD, Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst, waar alle sociale dossiers besproken en 
goedgekeurd worden, gaan mijn bezorgdheden naar 
onze dorpsgenoten die minder goed bedeeld zijn of die 
in moeilijke omstandigheden en met vele dagelijkse 
problemen door het leven moeten gaan.

Marie-Paule 
Bockstal

HOEILAART LEEFBAAR 
HOUDEN
DAAR GA IK VOOR!

Ik ben Alain Borreman, geboren en getogen in Hoeilaart 
en Doender in hart en ziel. Ik zit al een 20-tal jaren in de 
gemeenteraad en heb dus heel wat ervaring opgestapeld. 
Mijn grootste zorg is om Hoeilaart leefbaar te houden. 
Als we niet opletten zijn we binnen de korste keren een 
voorstad van Brussel. Ik probeer mij ook in te zetten voor 
de hoeilaartse senioren. Ik ben hier voorzitter van Okra. Ik 
tracht ook om de Hoeilaartse senioren wegwijs te maken 
in de nieuwe digitale wereld. Hiervoor werk ik samen met 
de seniorenraad, de Bib en de vereniging SamenVoor. 
“Tussen de mensen” is nog steeds mijn lijfspreuk.

Alain Borreman

WERKEN IN OVERLEG 
MET MENSEN
DAAR GA IK VOOR!

Ik geloof in de positieve kracht van mensen. Daarom 
wil ik kansen geven aan mensen die op een positieve 
en constructieve manier samen bouwen aan Hoeilaart 
als een warme, gezellige en veilige leefgemeenschap. 
Geen negativistisch oeverloos gedram, we moeten met 
vertrouwen naar de toekomst kijken zeker na de pandemie 
van de laatste 2 jaren. 

Constructief werken betekent werken in overleg met 
mensen. Mensen moeten enthousiast betrokken zijn bij 
het Hoeilaartse verhaal. Constructief werken betekent 
ook een duidelijke visie omzetten in concrete projecten. 
Geen grote theorieën en vage beloftes, maar wel concrete 
projecten die het leven van mensen daadwerkelijk 
aangenamer en leefbaarder maken.

Eerst en vooral zelf uitmaken waar je voor staat, 
vervolgens je streefdoelen stellen.

Weten waar je sterk in bent, weten waar je hart ligt. 
Logisch dat mijn 12 jaren ervaring als schepen en 16 jaar 
als gemeenteraadslid in Hoeilaart mij dan de weg wijst.

Politiek staat voor mij gelijk aan het woord uitdaging. 
Eentje van denken, durven opkomen voor rechten en 
noden maar vooral van doen.

Patrick 
Demaerschalk

TUSSEN DE MENSEN
DAAR GA IK VOOR!

Ik ben Jo Portois, 39 jaar en woon hier sinds ik geboren 
ben. Eerst op Sloesveld en sindsdien op de Jezus-
Eiksesteenweg (de Molenberg voor de Hoeilanders onder 
ons). Waar ik nu samen met mijn vriendin Leen en ons 
zoontje Tuur heel graag woon. Sinds drie jaar ben ik als 
gemeenteraadslid verkozen en vertegenwoordig jullie 
in de gemeenteraad bij de oppositie. Zo zit ik voor mijn 
fractie in de raad van bestuur bij Interrand en IGS. Ook 
vertegenwoordig ik samen met Julie ons in de commissie 
ruimte. Voor een toegankelijk, sociaal en gezellig Hoeilaart 
daar ga ik voor!

Jo Portois



Youri Vandervaeren

EEN PLAN VOOR KWALITATIEVER 
WONEN EN BOUWEN IN HOEILAART!
Onze gemeente is de dorpssfeer stilaan 
aan het ontgroeien en geeft steeds meer 
toe aan de verstedelijkingsdruk. Deze 
verstedelijkingsdruk begint zich meer 
en meer te manifesteren in het dicht 
bebouwde, verharde centrum van Hoeilaart. 

Voor CD&V Hoeilaart primeert de 
kwaliteit van de woonprojecten boven 
de kwantiteit. Wij geven de voorkeur 
aan slimme en kwalitatieve verdichting 
ter vrijwaring van de open ruimte 
maar dit op een betaalbare manier 
en met bouwtypologieën die op een 
harmonische wijze aansluiten enerzijds 
op elkaar maar ook op hun omgeving. 
We kunnen hierbij inzetten op nieuwe 

en bestaande betaalbare woonvormen 
zoals co-wonen, compact wonen, 
starterswoningen, kangoeroewonen, 
eenpersoonsappartementen, villa’s 
renoveren naar twee 3-gevelwoningen, 
budgetwoningen, serristenwoningen 
in aanmerking laten komen voor co-
housingprojecten, etc. 

CD&V Hoeilaart vindt ook dat onze 
inwoners hun stem tijdig moeten 

kunnen laten horen bij grote projecten 
die een aanzienlijke impact hebben op 
hun algemeen belang en welzijn.

Het dorpse karakter van Hoeilaart is 
de laatste jaren meer en meer onder 
druk komen te staan. Wil Hoeilaart haar 
identiteit behouden en zelfs versterken, 
is ingrijpen noodzakelijk. Door resoluut 
in te zetten op de versterking van 
de eigen identiteit, zal Hoeilaart een 
aangename, mooie en levendige 
gemeente blijven waar het goed wonen 
is, waar het aangenaam vertoeven is 
en waarop bewoners fier blijven. De 
verdere ruimtelijke ontwikkeling van de 
dorpskern dient daarom te gebeuren 
met respect voor en behoud van het 
dorpse karakter!

EEN PLAN VOOR KWALITATIEVER BOUWEN EN WONEN IN HOEILAART: 

1. BETAALBAAR WONEN

In het centrum kunnen we inzetten 
op betaalbaar wonen voor 
jongeren, senioren, alleenstaanden, 
eenoudergezinnen, etc. door 
een gezonde mix van betaalbare 
rijwoningen en appartementen 
op maat van de gemeente (zie ook 
“voorkooprecht”). Grote bouwprojecten 
van appartementen die de identiteit van 
de gemeente uithollen dienen absoluut 
vermeden te worden.

2. VOORKOOPRECHT

De gemeente kan haar voorkooprecht 
laten gelden op strategisch goed 
gelegen panden en bebouwbare 
gebieden in het centrum. Dat wil zeggen 
dat de gemeente als er gronden of 
panden worden verkocht, voorrang 
heeft op anderen om die aan te 
schaffen. Op die manier kan Hoeilaart 
dus gronden en panden verwerven 
om er betaalbare woningen van te 
maken en is ze niet afhankelijk van de 
private markt. De gemeente kan via 
een aanpassing van het RUP Kern haar 
voorkooprecht voor gans het centrum 
laten gelden. Op die manier kunnen we 

waardevolle projecten realiseren voor 
een kwalitatievere ruimtelijke ordening 
en dit in nauwe samenspraak met onze 
inwoners. 

3. BOUWPAUZE EN 

BURGERPARTICIPATIE

Het centrum staat steeds meer onder 
druk. Daarom lijkt het ons aangewezen 
om een bouwpauze in te lassen zodat 
in alle sereniteit het debat gevoerd kan 
worden over de toekomstige invulling 
van onze dorpskern met speciale 
aandacht voor betaalbaar wonen zodat 
onze gemeente ook aantrekkelijk is voor 
jonge gezinnen.
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Beste wensen Beste wensen 
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