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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2022 
 
AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck, Jo 
Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet,  
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,  
Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, Marc Vanderlinden en Joy Sergeys, schepenen 
Julie Bollue, raadslid 
 
 

Vanaf punt O.P.4 verlaat Pieter Muyldermans, schepen de zitting omwille van een 
belangenconflict. 
Vanaf punt O.P.5 vervoegt Pieter Muyldermans, schepen de zitting. 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag 

openbare zitting 29 augustus 2022. Goedkeuring. 
 
Youri Vandervaeren maakt volgende opmerking: "In de notulen staat bij vraag 11 mijn 
naam verkeerd gespeld." 
 
Steven Coppens bevestigd dat dit zal aangepast worden. 
 

* * * 

 

O.P.2 Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Grondafstand. Bepaling grondafstand 

op 4m uit de as van de Sloesveldstraat (2022 056). Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "In het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning 
zal, op voorliggend perceel, een strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw 
gevormde rooilijn, in het openbaar domein worden ingelijfd. Het betreft een gratis 
grondafstand. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd.” 
 

 
* * * 
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O.P.3 Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Aanvraag tot tijdelijke verlenging van 

erkenning van Elk Zijn Huis als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 

juni 2023. Besluit. 
 
 
Steven Coppens licht toe: 
 

“1. De sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cvba Volkswoningbouw 
bevinden zich in een situatie waarbij de fusie van beide vennootschappen in 2022 
technisch / organisatorisch niet meer haalbaar is, maar wel tegen eind juni 2023, 
waardoor ze een tijdelijke verlenging van de erkenning van de erkenning wensen aan te 
vragen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 
 
2. In het traject naar het vormen van een ééngemaakte woonmaatschappij voor het 
werkingsgebied tegen 1 januari 2023 moet de aanvragende sociale 
huisvestingsmaatschappijen een stappenplan kunnen voorleggen aan de Vlaamse 
overheid. Er is tevens een advies vereist van de lokale besturen in het kader van een 
erkenningsaanvraag als woonmaatschappij. Dit advies impliceert dat de nieuwe 
woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en 
verankering. 
 
We vragen de gemeenteraad om dit goed te keuren”. 
 

* * * 

 

O.P.4 Afdeling Vrije Tijd . Senioren. Gemotiveerd voorstel vanuit de 

Seniorenrraad tot toekenning van ereburgerschap aan Serge 

Muyldermans.Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "Via mevrouw Gilberte Marchand, voorzitter van de 
Seniorenraad, ontving het gemeentebestuur van Hoeilaart de gemotiveerde vraag tot 
toekenning van het ereburgerschap aan de heer Serge Muyldermans”.  
 
Volgens het reglement van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010 dient een 
kandidatuur tot ereburgerschap aan meerdere voorwaarden te voldoen. 
 
De Seniorenraad heeft een duidelijk onderbouwd voorstel met motivering ingediend, zie 
bijlage. De Seniorenraad heeft ter staving onder andere een schrijven van een aantal 
(oud) collega's van de VUB van de heer Muyldermans, allen woonachtig in Hoeilaart 
waarin zij het ereburgerschap bepleiten. Daarnaast wordt ook verwezen naar de 
WIKIPEDIA-pagina van de heer Muyldermans en een aantal van de gepubliceerde 
artikelen.  
 
Dit voorstel werd tevens toegelicht aan het Interradenoverleg. 
 
Vermits er voldaan wordt aan alle voorwaarden tot toekenning van het ereburgerschap 
aan de heer Serge Muyldermans volgens het reglement én het duidelijk is dat de heer 
Serge Muyldermans zowel een internationale uitstraling geeft aan de gemeente Hoeilaart, 
een grote faam en aanzien heeft verworven in binnen- en buitenland en vanuit zijn 
onderzoek bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap, kan de vraag na gunstig 
advies van het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd worden aan de 
Gemeenteraad. 
 
We vragen uw goedkeuring voor deze voordracht van de heer Serge Muyldermans als 
ereburger van Hoeilaart. We feliciteren de heer Serge Muyldermans graag voor zijn 
realisaties en bijdrage aan onze gemeenschap. We danken de seniorenraad tevens voor 
hun voorstel in deze”. 
 

* * * 
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O.P.5 Afdeling Vrije Tijd. Volwassenenonderwijs. Besluit terugbetaling 

cursusgeld 'Nederlands voor anderstaligen' voor de periode 2022-2024. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het lokaal bestuur van Hoeilaart wenst blijvende inspanningen 
te leveren voor het stimuleren van anderstalige inwoners tot het volgen van een 
taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen'.  
 
Sinds de invoering van het reglement voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden 
(in 2001) worden anderstalige inwoners extra aangemoedigd tot het volgen van deze 
cursus wat hen bijkomende mogelijkheden biedt om maximaal deel te nemen aan het 
lokale gemeenschapsleven. Sindsdien maken heel wat cursisten na afloop van het 
schooljaar gebruik van deze ondersteuningsmaatregel. 
 
Met het oog op het creëren van een maximale mogelijkheid tot deelname aan het lokale 
gemeenschapsleven, vragen we de goedkeuring van de gemeenteraad met het 
voorliggende voorstel tot verlenging van de beslissing tot terugbetaling van de 
cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen' volgens de geldende voorwaarden”. 
 

* * * 

 

O.P.6 Afdeling Vrije Tijd. Flankerend onderwijsbeleid. Sociale voordelen 

basisonderwijs. Besluit verlenging van het stelsel van sociale voordelen en 

andere flankerende ondersteuningsmaatregelen voor het schooljaar 2021-2022 

en 2022-2023. 
 
Steven Coppens licht toe: “Met de komst van de vestigingsplaats van een secundaire 
school is het wenselijk om zowel met de onderwijspartners als met de betrokken 
diensten in overleg te gaan over de verschillende ondersteuningsvormen die het lokaal 
bestuur voorziet.  
 
In afwachting van een volledige update van de verschillende ondersteuningsvormen in 
het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid is het noodzakelijk om het huidig stelsel 
te hernieuwen voor 2022 en 2023 (schooljaar 2021-2022 en 2022-2023). Op die manier 
blijven we de beide basisscholen ondersteunen volgens de gekende afspraken zoals door 
de gemeenteraad bepaald. 
 
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van verlenging van 
het huidig stelsel van sociale voordelen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 
22/02/2021 en dit voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023”. 
 

* * * 

 

O.P.7 Afdeling Vrije Tijd. Seniorenbeleid. Werkingssubsidie 

ouderenverenigingen. Besluit goedkeuring toekenning werkingssubsidie 2022 

aan ouderenverenigingen. 
 
Steven Coppens licht toe: “Op 14 februari 2022 besloot het college OKRA Hoeilaart en 
Kennisbeurs Druivenstreek  te erkennen als vereniging. Aangezien de 
erkenningsaanvraag van beide verenigingen in het najaar van 2021 besproken en 
aangekondigd werd, werden bij de budgetvoorstellen voor 2022 ook middelen gevraagd 
om de beide verenigingen in de toekomst financieel te ondersteunen zoals dat ook voor 
heel wat andere socio-culturele verenigingen voorzien is. 
 
De gemeenteraad besluit in 2022 en zoals voorzien in de jaarbudgetrekening een 
subsidie van 250 euro toe te kennen aan OKRA Hoeilaart en aan Kennisbeurs 
Druivenstreek. Het betreft een nominatieve subsidie in afwachting van de uitwerking van 
een subsidiereglement dat voor hen ook van toepassing zal zijn." 
 

* * * 
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O.P.8 Afdeling Vrije Tijd. Lokaal flankerend onderwijsbeleid. Besluit toekenning 

werkingssubsidie 2022 aan ouderraden basisonderwijs. 
 
Steven Coppens licht toe: “Aangezien er ook voor 2022 middelen voorzien zijn om de 

ouderraden van de beide basisscholen te ondersteunen in hun werking, is het wenselijk 
deze ook te besteden en hen zo ook dit jaar een financieel duwtje in de rug te geven nu 
de werking na de moeilijke coronaperiode opnieuw opgestart wordt. Het betreft een 
nominatieve subsidie van 250 euro. We verzoeken de gemeenteraad om haar 
goedkeuring.” 
 
Kenny Verbeeck stelt volgende vraag: "Dit is het tweede punt waarmee we een 
werkingsubsidie toekennen aan het basisonderwijs. Gaan we gelijkaardige subsidies 
voorzien voor het middelbaar onderwijs dat sinds 1 september werd opgestart?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Bij afwezigheid van schepen Joy Sergeys zal ik antwoorden. 
Er is vandaag geen formele beslissing genomen om hetzelfde te doen, er bestaat daar 
ook geen intentie in die richting. Er is overleg bezig. De eindtermen zijn immers anders, 
we moeten gaan kijken wat ze nodig hebben.  
 
We ondersteunen de basisscholen op allerlei manieren. Dat kost ons ongeveer 100.000 
euro per jaar. Dat doen we graag. We zijn niet van plan om nog eens 50.000 euro of een 
derde ervan te spenderen aan VONK! We zullen met hen rond tafel zitten om te 
bespreken wat zij echt nodig hebben en waarvoor ze geen geld hebben."    
 

* * * 

 

O.P.9 Afdeling Vrije Tijd. Sport. Jeugd. Cultuur. Subsidiereglement voor de 

erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart met bijhorende 

adviezen van de adviesraden. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: “Het doel van het voorliggende, nieuwe reglement is te streven 

naar administratieve vereenvoudiging, professionalisering en zelfredzaamheid. 
 
Om te streven naar administratieve vereenvoudiging is gekozen voor een uniform 
reglement voor alle sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.  
 
Voor de goede uitwerking van het subsidiereglement voor erkende sport,- cultuur en 
jeugdverenigingen werden verschillende inspraakmomenten georganiseerd met de 
verenigingen. De vrijetijdscoördinatoren zijn met deze input aan de slag gegaan en 
hebben onder begeleiding van een externe expert, een eenvoudig en transparant 
reglement geschreven. Het reglement is terug te vinden in bijlage.  
 
Het voorstel reglement werd begin juni aan de betrokken adviesraden voorgesteld.  
 
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorliggende 
subsidiereglement”. 
 

 
* * * 

 

O.P.10 Afdeling Vrije Tijd. Sport/Jeugd. Voorstel toekenning werkingssubsidies 

2021-2022 sport- en jeugdverenigingen op basis van nominatieve lijst. Besluit 
 
Steven Coppens licht toe: “Het vernieuwde subsidiereglement voor jeugd-, sport-, en 
cultuurverenigingen gaat in voege vanaf september 2022. Dat wil zeggen dat de eerst 
volgende werkingssubsidie gebaseerd op het nieuwe reglement voor het werkjaar 
september 2022 - augustus 2023 zal uitbetaald worden in het najaar van 2023. 
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Zoals overeengekomen op de collegebespreking van 23 mei 2022 wordt voorgesteld om 
voor de werkingssubsidies van het afgelopen werkjaar 2021-2022 hetzelfde 
subsidiebedrag uit te keren als het werkjaar 2020-2021. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord om de voorgestelde nominatieve subsidies uit te 
betalen”.  
 

* * * 

 

O.P.11 Interne zaken. Financiën. Opvolgingsrapportering BBC. Kennisname. 
 
De heer Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Eerst en vooral wil ik het 
gemeentebestuur feliciteren met de zeer uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van 
ieder beleidspunt. Ik zou een aantal vragen hierover willen stellen:  
 
● Bij puntje 4: onderhoud van voetpaden.  
 
Patrick Demaerschalk: “Om onze voetpaden veilig te houden en de handhaving te 
kunnen doen, hoeveel vaststellingen werden er al gedaan en wat is de opvolging ervan? 
Ik zie toch wel heel wat voetpaden die slecht onderhouden zijn of waar takken 
overhangen”.   
 
Tim Vandenput antwoordt: "We zullen u de cijfers geven voor dit jaar. Er zijn drie 
instromen: de wijkagent, een buur en iemand van politieke of gemeentepersoneel die dat 
meldt aan dienst Milieu. Dan volgt er een brief naar de eigenaars met de vraag om dit in 
orde te brengen. Daarna volgt er een controle." 
 
Patrick Demaerschalk vraagt: "Wat gebeurt er met het wegdek in de 
Vlaanderenveldlaan? Gaan ze dit ook heraanleggen? Gaat men alleen de voetpaden 
heraanleggen? Dit is weer half werk."  
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Bij het opstellen van het meerjarenplan enkele jaren 
geleden, hebben we een aantal grote projecten moeten kiezen. Er moeten keuzes 
gemaakt worden. We kunnen ze niet altijd allemaal uitvoeren. Tot op dat punt was 
Vlaanderenveldlaan een project voor een totale heraanleg. Het project heeft het niet 
gehaald, maar een deel van het project moest uitgevoerd worden, namelijk een degelijk 
begaanbaar voetpad aan één kant van de straat tot aan het station, doortrekken in de 
Melottestraat tot aan het kruispunt met George Huynenstraat. Het grootste knelpunt 
daar verder op de straat is het kruispunt Charles Melottestraat - George Huynenstraat 
waar de verkeersplateau zal verwijderd worden en geherasfalteerd worden. Verder 
hebben we een aantal parkeervakken en bloembakken aangebracht om de snelheid van 
de auto's onder controle te houden en het behouden van de staat van de straat door de 
matige snelheid. U heeft gelijk dat is een straat die in de toekomst een totaal aanpak 
nodig heeft, gewoon een laagje asfalt ging daar ook niet omdat daar een laag kasseien 
onder ziten die vrij bol staan." 
 
Patrick Demaerschalk vraagt: "Worden de goten daar ook vernieuwd, omdat deze in zeer 
slechte staat zijn?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "De werken die nu bezig zijn, is een nieuwe boordsteen, 
goot en nieuw voetpad." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dit past in het kader van een groter geheel. Zoals de 
schepen zegt, is dit nodig op korte termijn. Er zijn ook al heel veel inspraakmomenten 
geweest en de bewoners zijn hop de hoogte van de gefaseerde aanpak en de ze zijn 
ermee akkoord. Heel de hoek vanaf de J.B. Charlierlaan tot de Charles Coppensstraat en 
Terdelle, hiervoor zijn twee Aquafin projecten die op tafel liggen. Begin volgend jaar 
moeten we met Aquafin overleggen wat ze met de Vlaanderveldlaan van plan zijn met de 
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afwatering. Het rioleringsproject mag zeker niet vergeten worden. Het is een totaal 
pakket en zeker niet alleen een laagje asfalt wegnemen en heraanleggen." 
 
Patrick Demaerschalk vult aan: "Het is ook een aanlooproute naar de scholen toe."  
 
Patrick Demaerschalk vult aan: “Wat is het succes van de deelauto's? Het is al een tijdje 
dat dit in gebruik genomen werd. Wat zijn de statistieken? Wordt daar veel gebruikt van 
gemaakt? 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Er is een rapport opgevraagd bij Cambio, maar tot op 
heden hebben we dit niet ontvangen. Van zodra dat we dit in ons bezit hebben, kunnen 
we dit delen."  
 

 
* * * 

 

O.P.12 Interne Zaken. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

Kennisname. 
 
 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 
Waarnemend algemeen directeur 
 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift, 
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