
CD&V Hoeilaart is voorstander van 
een zo breed mogelijk gedragen 
meerjarenplan!

Het gemeentebestuur werkte de 
voorbije maanden haar meerjarenplan 
uit waarin het belangrijke keuzes maakt 
voor de komende jaren. 

Het college stelde dit meerjarenplan 
helemaal op het einde van de rit aan de 

adviesraden voor.  CD&V Hoeilaart vindt 
het een gemiste kans dat onze inwoners 
en adviesraden laattijdig geïnformeerd 
werden en onvoldoende betrokken 
werden bij de opmaak van dit 
meerjarenplan. Men had in gesprek 
kunnen gaan met de inwoners/wijken en 
adviesraden door veel meer 
overlegmomenten via workshops, 
toekomstateliers, enquêtes, etc. te 
organiseren. Op de gemeenteraad van 

april hadden wij nochtans al een voorstel 
gedaan om inwoners meer inspraak te 
geven en actief te betrekken bij het 
beleid van de gemeente. 

CD&V Hoeilaart is ervan overtuigd dat 
onze inwoners goede ideeën hebben om 
onze gemeente nog beter te maken. Wij 
zullen dan ook blijven ijveren voor meer 
inspraak en participatie.  (Patrick 
Demaerschalk)

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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:
Youri Vandervaeren
(youri.vandervaeren@gmail.com)
www.hoeilaart.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/hoeilaart.cdenv

in HOEILAART
hoeilaart.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Hoeilaart 

Een nieuw jaar vol met 

uitdagingen dient zich aan!
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Mijn eerste jaar als Voorzitter is 
voorbijgevlogen. Het was voor mij een 
bijzonder boeiend en leerrijk jaar! Dankzij de 
inzet van allen hebben we nieuwe 
initiatieven in de steigers gezet en zullen we 
voortbouwen op onze sterke fundamenten. 
Ik hou er aan om alle mandatarissen en 
(bestuurs)leden van ganser harte te 

bedanken voor hun tomeloze inzet!
CD&V Hoeilaart wenst jou het allerbeste en 
hopelijk mogen we elkaar begroeten in onze 
prachtige, groene, hechte en bruisende 
gemeenschap! (Youri Vandervaeren)

#meerinspraak



CD&V
bouwt aan een fietsveilig

Hoeilaart

Veilig op straat

Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden doordat 
een automobilist ze niet tijdig opmerkt. Kinderen zijn 
daarenboven kleiner van gestalte,  worden minder snel gezien 
in het verkeer en lopen dus nog meer risico. Om de kans op 
een ongeval te verkleinen, moet je er als fietser en voetganger 
voor zorgen dat je gezien wordt wanneer je op straat komt. 
Daarbij komt ook nog dat de zichtbaarheid ‘s avonds of bij 
slechte weersomstandigheden heel wat vermindert. 
Maar er is een nog belangrijker aspect: de voet- en fietspaden 
zelf. Het ontbreekt in Hoeilaart aan deftige stoepen en 
fietspaden. Het onderhoud laat vaak te wensen over, denk 
maar aan de Joseph Kumpsstraat waar het voor fietsers bijna 
onmogelijk is om op het fietspad te fietsen. Daarnaast blijven 

we met zeer gevaarlijke oversteekplaatsen zoals het kruispunt 
tussen de Overijsesteenweg en de Victor Marchandstraat waar 
dagelijks jongeren langskomen om in Overijse naar school te 
gaan. Op de gemeenteraad van augustus stelde CD&V raadslid 
Julie Bollue voor om ledverlichting aan te brengen om de 
automobilisten te waarschuwen bij aankomende fietsers. 
Tal van andere plaatsen werden meermaals door de 
fietsersbond in kaart gebracht. 

Schepen Pieter Muyldermans heeft een budget voorzien in het 
meerjarenplan om de mobiliteit in zijn geheel aan te pakken. 
Onze hekelpunten werden nogmaals geformuleerd en ik hoop 
dat hier snel concreet werk van gemaakt wordt. We houden 
dit van zeer nabij in de gaten! (Julie Bollue)

CD&V Hoeilaart ijvert voor méér 
betaalbare woningen in Hoeilaart.
Omdat het in Hoeilaart nu éénmaal zo goed en aangenaam is 
om te wonen, oefenen we een sterke aantrekkingskracht uit op 
kapitaalkrachtige mensen van buiten Hoeilaart die zich hier 
graag willen vestigen. ”Hier is niets mis mee, voor ons is 
iedereen welkom in onze gemeente maar we moeten als 
gemeente ook kans bieden aan eigen jongeren uit Hoeilaart 
om hier te kunnen blijven wonen” aldus CD&V 
gemeenteraadslid Jo  Portois.
Volgens CD&V gemeenteraadslid Julie Bollue staan we 
vandaag echter alleen met deze bezorgdheid. Jammer dat, 
ondanks alle verkiezingsbeloftes, de jeugd van Hoeilaart geen 
nieuwe kansen meer krijgen om hier in onze prachtige 
gemeente een betaalbare grond of woongelegenheid te 
verwerven.
Op onze steun kunnen de jongeren van Hoeilaart alvast  
rekenen!

Jo Portois gemeenteraadslid en gedupeerde van het Wit-Gele Kruis.

CD&V Hoeilaart betreurt beslissing Wit-Gele Kruis tot 
stopzetting thuisverpleging!

Het Wit-Gele Kruis is al sinds jaar en dag actief in onze gemeente. 
Tal van inwoners doen een beroep op hun diensten maar 
onlangs kregen zij te horen dat ze niet meer, al dan niet tijdelijk, 
op thuisverpleging konden rekenen.

CD&V Hoeilaart vindt het jammer dat het Wit-Gele Kruis niet met 
de gemeente hieromtrent heeft overlegd. Het Wit-Gele Kruis had 
in nauwe samenspraak met de sociale dienst van de gemeente 
een oplossing kunnen uitwerken die beter beantwoordt aan de 
noden en behoeften van deze patiënten.

CD&V Hoeilaart hoopt dat er naar de toekomst meer overleg zal 
plaatsvinden tussen dergelijke privé-instanties en de gemeente 
zodat een optimale dienstverlening voor onze patiënten kan 
gegarandeerd blijven.

Onze mandatarissen en voorzitter




