
“We willen alle inwoners 
betrekken om ons dorp 
uit te bouwen tot 
het warmste dorp” 

Een leefbare gemeente!

Vincent Philips, geëngageerd lid van  
het 'Hangmanproject', het 
buurtinformatienetwerk en het  
WhatsApp-proefproject:

"Hoeilaart ligt me zeer nauw aan het 
hart en ook het welzijn van niet alleen 
mijn familie, mijn cliënteel maar ook 
van iedere Hoeilander om zo een 
veilig, leuk, mooi, vriendelijk en tof 
leefbaar Hoeilaart te maken!
Ik zou ook een enquête organiseren.  
Op die manier toon je aan de 
bevolking dat er geluisterd wordt."

Ik ben van kinds af actief in Hoeilaart. Als kleuter zat ik al bij de Gympies, De Jonge Wingerd en 
de scouts.  Ik heb me bij de scouts ook erg ingezet: eerst als leidster, dan penningmeester en 
uiteindelijk groepsleidster.  Vandaag de dag  ben ik  jurylid bij Het Hele Dorp. Voor mijn kinderen 
vind ik het ook belangrijk om mij in hun school , de Sint Clemensschool,  in te zetten.  Binnen 
de ouderraad probeer ik mee de leerkrachten te ondersteunen. Als voorzitter van de 
schoolraad probeer ik de input van ouders kracht bij te zetten. 

Initiatieven
Een goed uitgebouwde kinderopvang en vooral 
voldoende plaatsen is heel erg belangrijk. Voor- 
en naschoolse opvang die in samenspraak met 
onze scholen georganiseerd wordt, zou nog 
ruimer aangeboden moeten worden en vanuit 
de gemeente. Mijn oudste dochter zal over een 
10-tal  jaar alleen gaan wonen  en het zou 
jammer zijn moest zij niet in Hoeilaart kunnen 
blijven. Zal het betaalbaar zijn? Zal het nog zo 
groen en aangenaam zijn? 
Wens voor Hoeilaart
Een middelbare school in Hoeilaart dat hebben 
we nodig! Het secundair is een grote stap naar 
studierichting maar ook zeker naar school toe. 
Als ouder zijn we nu verplicht om ons kind naar 
een ander dorp te sturen. Het heeft zeker zijn 
voordelen en er zijn zeer goede scholen in de 
buurt maar ook die scholen raken overbevolkt. 
Hoeilaart  zou deze toestroom aan kinderen 
mee kunnen opvangen. Hier is vraag naar en 
belangstelling voor.

KINDEROPVANG EN 
VOOR- EN NASCHOOLSE 
OPVANG

Een secundaire school in Hoeilaart? 
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@telenet.be)
www.hoeilaart.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhoeilaart

in HOEILAART
hoeilaart.cdenv.be
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CD&V Hoeilaart ging op zoek naar de 
ziel van haar gemeente.  Deze editie van 
het WIJ-blad staat dan ook volledig in 
het teken van onze  inwoners! Wij 
peilden enkele Hoeilanders naar hun 
engagementen binnen de Hoeilaartse 
gemeenschap. We vroegen hen ook 
welke ultieme wens zij voor Hoeilaart 
hebben. 

Bram Coppens, voorzitter  Jong CD&V
Youri Vandervaeren, Fractieleider 
OCMW-raad

Onze inwoners aan 
het woord!

Bram Coppens- Youri Vandervaeren

Wouter is geboren en getogen in Hoeilaart 
en engageert zich in allerlei plaatselijke 
evenementen. Ik ben al 22 jaar lid van 
Toneelgezelschap Reintje.  Vroeger heb ik 
ook acht jaar leiding gegeven in de Chiro van 
Hoeilaart. Dit jaar is mijn veertiende jaar als 
leerkracht in de middelbare school. Starten 
met een nieuwe (secundaire) school met een 
volledig nieuw onderwijsproject, is een 
droom waar ik al even mee bezig ben.  
Ik sprak onlangs  met enkele 'nieuwkomers'. 
Ze vonden het ongelofelijk hoeveel 
evenementen er door vrijwillgers worden 
georganiseerd.  Ik hoop van harte dat deze 
mensen de steun mogen voelen van hun 
gemeentebestuur! Het is van onschatbare 
waarde om deze initiatieven in stand te 
houden.

WOUTER VANDERSTRAETEN, trotse  papa van 
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JULIE BOLLUE, fiere mama van 3 dochters



Ik voel mij  in de eerste plaats fotograaf 
en een sociale levensgenieter.  Ik wil 
met mijn lens het mooie in de wereld 
vastleggen en probeer met mijn 
optimisme wat geluk onder de mensen 
te brengen.   

Voorheen zat ik een aantal jaren in de kern en 
het bestuur van Jeugdhuis Phobos. Ik ben lid 
van de jeugdraad, actief  in het Davidsfonds 
en fotograaf voor Hoeilander.be.  
Voor welke projecten zouden enthousiaste 
twintigers, zoals jij, kunnen warm lopen?
Volgens mij is er een groot tekort aan 
uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in 
eigen streek. De grote fuiven zijn allemaal 
weggevallen.  Er moeten meer initiatieven 

komen  die mensen samenbrengen.
Ultieme wens? Dat het verenigingsleven en 
het sociale  leven  centraal komen te staan. 
Het  heeft geen zin een dorp vol te bouwen 
met  prestigeprojecten als de mensen elkaar 
niet kennen.

Sarah Mousaid woont in Hoeilaart met 
haar partner en haar dochter van 18 
maanden. Ze houdt van sporten, 
wandelen in de natuur en uitgebreid 
ontbijten. 

Waaraan voldoet de ideale omgeving voor je 
gezin? 

Voor mijn gezin is een veilige, groene en 
propere omgeving belangrijk. Ik vind het 
belangrijk dat je overal veilig te voet, met de 
fiets of  het openbaar  vervoer naartoe kan. 
Dat er veel groen en open ruimten zijn om te 
spelen en andere mensen te ontmoeten. Dat 
er een fijn vrijetijdsaanbod is voor alle 
leeftijden. En dat er aandacht wordt besteed 

aan de toegang tot kleinschalige lokale 
handelaars. 
 
Welke wens heb jij voor Hoeilaart?

Het zou fijn zijn moest er meer toegang zijn 
tot betaalbare kinderopvang, een betere 
verbinding met de trein naar Brussel, meer 
groene en open ruimten waar kinderen 
kunnen spelen, en tenslotte buggy 
vriendelijke en stoepen die vrij zijn van 
hondenpoep. 

www.facebook.com/cdenvhoeilaart

François is van huize uit Franstalig opgevoed 
en ondertussen goed geïntegreerd in onze 
gemeenschap.

Ik heb de laatste jaren kunnen bijdragen aan 
de ondersteuning van de goede werking van 
de school via de ouderraad van de Sint 
Clemensschool. Het is zeer nuttig om mijn 
steentje bij te dragen om de ideeën van de 
ouders van de school te vertegenwoordigen. 
Wij hebben bijvoorbeeld sterkere 
veiligheidsmaatregelen op school 
voorgesteld. Dit was echt een mooi en 
geslaagd partnership met de directie van de 
school.  Zelf wou ik nog meer doen, zoals 
actief zijn binnen het Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK). Vier kinderen en een 
zeer boeiende werkomgeving nopen helaas 
soms tot het maken van keuzes.

Wat zijn volgens u de voordelen van een actief 
engagement in ons gemeenschapsleven?

Ik geef er de voorkeur aan om keuzes te 
maken, om mensen met ideeën samen te 
brengen. Hoe kan dit beter dan via de 
gemeenschap waarin wij leven? De keuze om 
zijn tijd hieraan te spenderen zorgt voor veel 
voldoening, uitwisseling van ervaringen en 
zorgt voor een warme samenleving. Als wij 
deze waarden, gevoelens en ideeën kunnen 
laten uitstralen dan zorgt dit eveneens voor 

een grote voldoening die we kunnen 
terugvinden in praktische zaken. En achteraf 
kunnen we hier tevreden op terugblikken 
tussen pot en pint. Wij hebben dan een nog 
grotere voldoening om in zo’n mooie streek 
te mogen wonen waar mens en natuur hun 
plaats hebben. Hoeilaart, een toppertje in 
Europa!  

Welke ultieme wens heb jij voor Hoeilaart?

Indien ik een wens voor Hoeilaart zou mogen 
uitspreken, dan schuif ik graag de natuurlijke 
bronnen van de gemeente naar voren nl. de 
parken, wandelwegen, fietswegen enz...
Ik hoop vooral dat we ecologische energie 
zouden kunnen produceren in Hoeilaart. 
Deze energie zou bijvoorbeeld de 
verwarming in de scholen en het publieke 
elektriciteitsnetwerk kunnen bevoorraden.
Ook zou het heel nuttig kunnen zijn om een 
secundaire school op te richten. Nu dienen 
meer dan 120 studenten per academiejaar 
naar de omliggende gemeenten te gaan. Er is 
hier zeker een kwalitatieve businesscase naar 
de toekomst toe voor te maken.

U kunt een Franstalige en Engelstalige 
samenvatting van deze tekst op onze website 
terugvinden.

www.hoeilaart.cdenv.be

TEAM CD&V HOEILAART 
LEEFBAAR HOEILAART

FRANÇOIS 
TAYMANS

43 jaar
4 kinderen
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Wie wordt de Gouden Pien 2017?
Uitreiking op 28 mei!
Mail ons jouw kandidaat  (info@hoeilaart.cdenv.be).

VRIJETIJDSAANBOD 
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Sarah aan het woord

Meer initiatieven die mensen verenigen!

Sam Vanderstraeten,  
Voorzitter VZW Doendervolk, 
Gouden Pien 2015 

Hoeilaart leeft dankzij het 
verenigingsleven!

Ik werk als assistent manager voor  Krefel. 
Van opleiding ben ik master in de 
lichamelijke opvoeding. Verder heb ik nog 
een grote stap in mijn leven gezet door 
samen met mijn vriendin een huis te kopen. 
Dit is voor mij een nieuw hoofdstuk in mijn 
leven waar ik heel fier op ben.  Ik ben 
jarenlang lid geweest van de Chiro. waar  ik 
zowel leider als groepsleider ben geweest. In 
die periode was ik ook vaak (hoofd)monitor  
op de speelpleinen. Momenteel ben ik 
voorzitter van VZW Doendervolk. Met deze 
groep organiseren we al enkele jaren de 
meifeesten. Wij doen dit allemaal vrijwillig 
maar zijn elk jaar wel fier op wat we tot stand 
gebracht hebben.
 
Ik ben blij in Hoeilaart te mogen leven waar 
nog veel organisaties en raden hun 
schouders onder leuke evenementen zetten. 
Hoeilaart leeft   ook dankzij  het 
vereningingsleven!
Ultieme wens? Dat Hoeilaart mag blijven 
zoals het altijd geweest is. Voor mij is iedereen 
welkom maar graag dan ook betrokkenheid 
van iedereen.  Adviesraden dienen ook om 
opgevolgd te worden en rekening te houden 
met hun mening en ideeën.  Promotie van 
sport in onze gemeente mag misschien iets 
meer door nieuwe sportactiviteiten te 
organiseren voor zowel jong als oud.
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KAREL VAN ASSCHE, fotograaf , levensgenieter 

en actief in het Davidsfonds




