
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 
 
 

 

 

 

      NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2017 

 
AANWEZIG: Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 
Bram Wouters, waarnemend gemeentesecretaris 
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker en Annelies Vanderlinden, 
schepenen 
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys, Els Menu, 
Michel Joly, Luc Meganck, Jean-Paul Van Horenbeke, Roby Guns, Klaas Geers, Dirk 
Jacquet, Wim Rowies en Julie Vanstallen, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Geert Raymaekers, gemeentesecretaris 
Joris Pijpen, schepen 
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter 
Franco Busato, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 28 augustus 2017. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 28 augustus 2017: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het Gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te 

maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 

30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor; 2 onthoudingen;  

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 28 augustus 2017 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 
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O.P.2 Secretariaat. Aankoop van onroerend goed. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 24 oktober 2013: vaststelling door de gemeenteraad van Hoeilaart van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding Scholen en Kinderdorp'.  

• 20 februari 2014: besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 

februari 2014 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan 'Uitbreiding Scholen en Kinderdorp' Hoeilaart. 

• 30 juli 2017: schattingsverslag van een perceel gelegen achter de Sint-

Clemensschool door landmeter-expert Ward Bartholomees. 

• 30 augustus 2017: eenzijdige verkoopbelofte afgesloten onder opschortende 

voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad tussen het bestuur en de 

huidige eigenaars. 

  

 

Feiten en context 

 

Het RUP ‘Uitbreiding Scholen en Kinderdorp’ is specifiek opgemaakt om beide scholen de 

kans te geven om uit te breiden. We hebben daarvoor, in beide gevallen, een stuk 

'woonuitbreidingsgebied' omgezet naar een 'zone voor gemeenschapsvoorzieningen', zie 

plan in bijlage. Dan zie je dat het perceel waarvan sprake volledig binnen de blauwe zone 

A valt. 

De gemeente is overgegaan tot de opmaak van dit RUP omdat beide scholen te kampen 

hebben met uitbreidingsproblemen.  

 

In het geval van Sint-Clemens werden er klascontainers geplaatst om dit deels op te 

vangen. Doorheen de jaren zijn er verschillende interne verbouwingen uitgevoerd om de 

bestaande gebouwen optimaal te kunnen gebruiken.  Daarnaast is er relatief weinig ruimte 

om buiten de spelen tijdens de pauzes.  

Aangezien er vandaag reeds ruimtegebrek is voor de refter, de sportruimte en een groot 

tekort aan speelplaats houdt de school het maximum aantal leerlingen lager dan de 

behoefte in onze gemeente en werken ze sinds geboortejaar 2001 met wachtlijsten. 

Dit ruimtetekort heeft wel een aantal gevolgen: 

 

• er is bijna de hele dag lawaai in de school omdat ze de speeltijden hebben  moeten 

verspreiden; 

• de refterdienst moest opgesplitst worden in drie beurten en er moet meer toezicht 

gehouden worden; 

• er zijn geen rustige hoekjes  voor de kinderen; 

• de kinderen hebben soms moeite om een spel degelijk te spelen met meer kansen 

tot  conflicten. 

 

Om deze huidige moeilijke omstandigheden te verbeteren en aan de stijgende vraag te 

beantwoorden om alle Hoeilaartse kinderen de gelegenheid te kunnen geven in Hoeilaart 

naar school te gaan is er dus een duidelijke behoefte aan uitbreiding.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 
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Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie :1419/024/001/001/001 

BV 0050 

AR : 22000000 

Geraamde notariskosten : 

4.000,00 EUR 

Geraamde kost definitieve 

opmeting : 2.000 EUR 

Overeengekomen aankoopprijs 

: 150,00 EUR per m² 

Huidig saldo : 140.000,00 EUR 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van een deel van een perceel grond, gelegen 

Willem Eggerickxstraat 19, kadastraal gekend als sectie A, nummers 511/A/2, eigendom 

van de familie Vansteenwinkel-Laureys. 

 

Artikel 2 

De raad hecht goedkeuring aan de aankoopprijs (150 euro/m²).  

 

Artikel 3 

De aankoop beoogt het algemeen nut, zijnde de uitbreiding van de speelplaats van de Sint-

Clemensschool, in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding 

Scholen en Kinderdorp'. 

 

Artikel 4 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen alle verdere noodzakelijke 

stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de notariële akte. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Sint-Clemensschool, Verkopers (familie Vansteenwinkel-Laureys), Dienst Ruimtelijke 

Ordening, Communicatiedienst, Financiële Dienst, 

 

* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Project Kelleveld. Concessieovereenkomst 3WPlus. 

 

DE RAAD, 

 

Wim Laureys vraagt waarom de overeenkomst maar voor 1 jaar verlengd werd. 

Els Uytterhoeven verklaart dat de toekomst van 3WPlus nauw verbonden is met de toekomst 

van de loods op Solheide in Overijse en dat het daarom beter is om met korte termijn 

verbintenissen te werken. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 29 juni 2009: beslissing van de gemeenteraad tot aankoop van een perceel grond, 

gelegen in de Kelleveldstraat met het oog op het realiseren van het gemeentelijk 

woonbeleid en/of het realiseren van een serreproject. 

• 31 januari 2011: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van een 

concessie-overeenkomst met 3WPlus, voor de uitvoering van een sociaal 

tewerkstellingsproject en het beheer van de site. 

• 16 december 2015: beslissing van de gemeenteraad, tot vernieuwing van de 

concessieovereenkomst voor het jaar 2016. 
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• 28 november 2016: beslissing van de gemeenteraad, tot vernieuwing van de 

concessieovereenkomst voor het jaar 2017. 

 

Feiten en context 

 

De concessieovereenkomst met de vzw 3WPlus strekt er toe de site, met de daar 

aanwezige druivenserres, te renoveren, te onderhouden, ze in huur te geven voor 

bewerking aan geïnteresseerde inwoners en deze huurders te begeleiden bij de bewerking.  

Het project geldt tevens als een erfgoedproject omdat het de instandhouding van een 

aantal serres beoogt. 

De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2017. Er is niet in een stilzwijgende 

verlenging voorzien.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en 43. 

 

Advies 

 

Besproken met de gemeente Overijse. Zij hebben de intentie om hun overeenkomst met 

3WPlus tevens voor één jaar te verlengen. 

 

Argumentatie 

 

Het is noodzakelijk dat de site verder beheerd en onderhouden wordt.   

Vzw 3WPlus beschikt over de noodzakelijke expertise om serres te restaureren. 

Dit werk kadert ook in de erfgoedinspanningen van het gemeentebestuur.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie 

1419/024/001/001/001 

BV 0530 - AR 64990000 

27.010,00 EUR 

Ingeschreven in het meerjarenplan 

voor het dienstjaar 2018 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met 

vzw 3WPlus, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van 

deze beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven 

 

Uittreksel voor: 

3WPlus, technische dienst, financiële dienst, milieudienst, communicatiedienst 

 

* * * 
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O.P.4 Secretariaat. Toetreding collectieve verzekering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Vlaamse overheidsdiensten onderworpen aan de omzendbrief BA 2000/14 inzake 

het sectoraal akkoord voor het personeel van de lokale besturen en alle andere 

plaatselijke overheidsdiensten. 

• 5 september 2017: ontvangst omzendbrief GSD via e-mail. 

 

Feiten en context 

 

Sedert geruime tijd hebben lokale besturen de mogelijkheid om aan te sluiten bij het 

raamakkoord van de Federale Pensioendienst (FPD) voor de collectieve 

hospitalisatieverzekering. 

 

Na het uitschrijven van een procedure van openbare aanbesteding door de FPD werd de 

collectieve hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar toegekend aan AG Insurance. 

De huidige raamovereenkomst met Ethias werd door de FPD opgezegd en zal stoppen op 

31 december 2017. 

AG Insurance neemt de collectieve hospitalisatieverzekering over vanaf 1 januari 2018. 

 

Concreet: 

• Het lastenboek voorziet exact dezelfde waarborgen als deze die tot en met 31 

december 2017 gelden. Enkel de vrijstelling wijzigt: vanaf 2018 bedraagt deze  

130 euro in de uitgebreide formule, maar is er is geen vrijstelling in de basisformule. 

• Dankzij het contract met AG Insurance dalen bovendien de premies - in vergelijking 

met 2017 - voor zowel de uitgebreide als de basisformule. Deze premies zullen niet 

veranderen tijdens de eerste twee jaar van het contract. 

• Omzendbrief GSD in bijlage. 

 

Juridische gronden 

 

• 18 maart 2016: wet tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, 

door de federale pensioendienst (FPD); 

• 22 december 2000: omzendbrief BA 2000/14 van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een 

hospitalisatieverzekering aan het  personeel van de lokale besturen; 

• Sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de 

Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27 

april 2001; 

• Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten 

heeft georganiseerd.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de toetreding tot de collectieve verzekering 

'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte' die de FPD heeft afgesloten met AG 

Insurance.  

De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018.  
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Artikel 2 

Het gemeentebestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de 

basisformule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden.  

 

Artikel 3 

De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten 

bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen van het lastenboek-

FPD/S300/2017/03, in acht te nemen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Secretariaat, personeelsverantwoordelijke, financieel beheerder 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Hervorming PWA-stelsel. Beslissing organisator 

wijkwerken. 

 

DE RAAD, 

 

Wim Laureys polst of de andere opties overwogen werden, met name het organiseren van 

een cluster met andere gemeenten. 

Eva De Bleeker bevestigt dat deze werden afgewogen, maar dat een clustering moeilijk lag. 

Er moet immers tot een werkterrein van meer dan 60.000 inwoners geclusterd worden. 

Julie Vanstallen verantwoord het stemgedrag van de leden van Pro Hoeilaart. Ten opzichte 

van de hogere overheden haalt ze aan dat deze te korte termijnen heeft gehanteerd om 

aan lokale besturen de mogelijkheid te geven om dit dossier ten gronde te bespreken en 

alle opties uit te pluizen.  

Ten opzichte van de inhoud geeft ze aan dat een samenwerking met Overijse in het verleden 

succesvol was (de Werkwinkel), maar dat deze destijds werd afschaft onder druk van de 

VDAB.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 1 juli 2014: met de 6de Staatshervorming werd een pakket bevoegdheden m.b.t. 

de activering van werkzoekenden overgeheveld naar de gewesten. 

• 23 juli 2014: regeerakkoord tot hervorming van het PWA-stelsel. 

• 4 maart 2016: goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota 'wijk-

werken'. 

• 5 juli 2017: stemming van het 'decreet betreffende wijk-werken' in Vlaams 

Parlement. 

• 7 juli 2017: principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van 

uitvoeringsbesluit 'wijk-werken'. 

• 4 augustus 2017: ontvangst schrijven van VDAB met beknopte inhoud van het 

decreet en uitvoeringsbesluit 'wijk-werken'. 

 

Feiten en context 

 

Via het schrijven van de VDAB (zie het volledige schrijven in bijlage) worden we als bestuur 

op de hoogte gebracht van de hervorming van het PWA-stelsel en bijgevolg van het nieuwe 

instrument 'wijk-werken'. 

Gemeentebesturen zullen niet langer meer de mogelijkheid hebben om te voorzien in een 

PWA aangezien het PWA-stelsel in zijn huidige vorm binnen het Vlaams gewest ophoudt te 

bestaan, met ingang van 1 januari 2018. 
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Het uitvoeringsbesluit voorziet in 4 opties voor wat betreft het al dan niet opnemen van 

een regisseursrol door de lokale besturen. Wij dienen onze keuze te bezorgen aan de VDAB 

uiterlijk op 30 september 2017. 

 

- Optie 1 

Het grondgebied van de gemeente telt minstens 60.000 inwoners én het bestuur wenst 

zelf in te staan voor de oprichting van een organisator wijk-werken. 

 

- Optie 2 

Het bestuur gaat een samenwerkingsverband aan met andere lokale besturen die minstens 

60.000 inwoners omvatten. Dit samenwerkingsverband treedt ofwel zelf als organisator 

op, ofwel wordt vanuit dit samenwerkingsverband overgegaan tot oprichting van een 

organisator. 

 

- Optie 3 

Het lokaal bestuur wenst niet zelf in te staan voor oprichting van een organisator 'wijk-

werken' en duidt VDAB aan als organisator 'wijk-werken' voor zowel de werkzoekenden en 

leefloongerechtigden als gebruikers woonachtig/gevestigd op het grondgebied. 

 

- Optie 4 

Het bestuur voldoet niet aan de vereiste schaalgrootte van 60.000 inwoners maar wenst 

toch een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de bevoegde minister om de organisatie 

van het 'wijk-werken' binnen het eigen grondgebied zelf vorm te kunnen geven. 

 

Juridische gronden 

 

• 5 juli 2017: stemming van het decreet betreffende 'wijk-werken' in Vlaams 

Parlement. 

• 7 juli 2017: principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van 

uitvoeringsbesluit 'wijk-werken'. 

 

Argumentatie 

 

Aangezien onze gemeente niet voldoet aan de vereiste schaalgrootte van 60.000 inwoners 

en het evenmin wenselijk is om een samenwerkingsverband op te richten wordt 

voorgesteld om onze keuze op optie 3 te laten vallen. M.a.w., we duiden de VDAB aan als 

organisator 'wijk-werken' voor ons bestuur. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor; 2 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de beslissing om als lokaal bestuur af te zien van de 

oprichting van een organisator 'wijk-werken' en de VDAB aan te duiden als organisator 

wijk-werken voor zowel de werkzoekenden en leefloongerechtigden als gebruikers 

woonachtig/gevestigd op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart. 

 

Artikel 2 

De raad heeft niet de intentie om op een later tijdstip noch als lokaal bestuur, noch in het 

kader van een samenwerkingsverband, te voorzien in de oprichting van een organisator 

'wijk-werken'. 

 

Artikel 3 

Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan VDAB en de personeelsdienst. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

VDAB, personeelsdienst 

 

* * * 

 

O.P.6 Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot terbeschikkingstelling 

van gratis buskaarten. 

 

DE RAAD, 

 

Wim Laureys informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de busroute doorheen 

de wijk ’t Roth. Hij had hier ook naar gepolst tijdens de zitting van de gemeenteraad op 21 

december 2016. 

Marc Vanderlinden geeft aan dat dit besproken werd met De Lijn, maar dat ze niet geneigd 

zijn om hun net uit te breiden. De uitkomst van deze bespreking is geagendeerd op de 

volgende vergadering van de Verkeerscommissie en zal daar verder behandeld worden. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 21 december 2016: beslissing van de gemeenteraad tot verlenging van de 

gemeentelijke tussenkomst in de buskaarten.  

 

Feiten en context 

 

Met ingang van 24 mei 1998 verdubbelde het aantal stoptreinen te Groenendaal tijdens de 

spitsuren. 

De dienstregeling van De Lijn werd aangepast aan deze vernieuwde dienstregeling van de 

NMBS. 

De bediening van de gemeente Hoeilaart door lijnbussen werd verdubbeld, het traject werd 

aangepast en tijdens de spitsuren wordt buslijn 584 doorgetrokken tot aan het station van 

Groenendaal.  

Op zaterdag wordt er eveneens een busdienst Leuven-Hoeilaart/Hoeilaart-Leuven 

aangeboden tussen 12 uur en 19 uur  

Desbetreffend werden met De Lijn onderhandelingen gevoerd die leidden tot de invoering 

van het gratis busvervoer binnen de gemeentegrenzen met ingang van 24 mei 1998. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De gemeente wenst het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. 

Het openbaar vervoer kan op diverse manieren gepromoot worden, onder meer door het 

verbeteren van het aanbod alsook door het financieel aantrekkelijk te maken. 

 

De verderzetting van het systeem van aanbieding van een gratis gemeentekaart is in 2018 

wenselijk. Het ontwerp van overeenkomst dient dan ook te worden goedgekeurd. 
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Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

649 4 000 6-0210 € 51.000 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst, af te sluiten met De Lijn, 

zoals gevoegd in bijlage. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 

beslissing. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Intern: dienst Mobiliteit, financieel beheerder, financiële dienst, dienst Communicatie 

De Lijn, t.a.v. dhr. Toni Waelburgs 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Financieel resultaat 2016 IT-punt. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Wim Laureys vraagt naar de reden van de afwezigheid van de gemeentelijke afgevaardigde 

op de vermelde vergadering van het beheerscomité van ILV IT-punt. 

Steven Coppens stelt dat hij onmogelijk kan antwoorden in de plaats van de afgevaardigde 

die zich voor deze zitting van de gemeenteraad heeft laten verontschuldigen. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 februari 2016: oprichting IT-punt. 

• 27 juni 2016: beslissing van de gemeenteraad van Hoeilaart tot toetreding tot IT-

punt.  

• 22 februari 2017: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring aan de 

wijzigingen aan de oprichtingsakte van ILV IT-punt. De wijzigingen vloeiden voort 

uit de beslissing van de belastingadministratie omtrent de gevraagde btw-

vrijstelling.  

 

Feiten en context 

 

Op 28 juni 2017 heeft het beheerscomité IT-punt het financieel resultaat van 2016 

goedgekeurd.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 6 

en artikel 9.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan het financieel resultaat 2016 van IT-punt goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

ILV IT-punt 

 

* * * 

 

O.P.8 Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging 

lid. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 4 september 2017 van mevr. Louise Foulon, houdende indiening van 

ontslag als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Voordracht van mevr. Lisa Vanloo als plaatsvervangend lid door de Jeugdraad.  

 

Feiten en context 

 

De Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur is samengesteld uit 16 leden.  

8 leden werden voorgedragen door de Jeugdraad, de overige leden door de gemeenteraad.  

 

Louise Foulon werd voorgedragen door de Jeugdraad en heeft aangegeven ontslag te willen 

nemen als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

De Jeugdraad heeft mevr. Lisa Vanloo voorgedragen als plaatsvervangend lid.  

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het 

organiek reglement van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden 

van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Argumentatie 

 

Gelet op het ontslag van mevr. Louise Foulon dient er zo spoedig mogelijk tot vervanging 

te worden overgegaan.  

Mevr. Lisa Vanloo werd voorgedragen door de Jeugdraad. 

De vervanger, voorgedragen door de Jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Mevr. Lisa Vanloo wordt aangeduid als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van mevr. Louise Foulon. 
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Artikel 2 

De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van 

de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur in kennis te stellen van deze 

beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Louise Foulon (ontslagnemend lid), Lisa Vanloo (nieuw lid), dhr. Rhania Nakhili 

(voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB Jeugdwerkinfrastructuur). 

 

* * * 

 

O.P.9 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode maart 2017 tot en met juli 2017. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu 

en Natuur (Milieuraad). 

• 23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad. 

• 22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad. 

• 30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad. 

• 30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad. 

• 3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans 

Raad voor Lokale Economie). 

• 17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). 

• 28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). 

• 25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad. 

• 27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

• 26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer 

Jeugdwerkinfrastructuur.  

• 28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg 

Kinderopvang. 

 

Feiten en context 

 

Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet worden de verslagen en einddocumenten 

van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 200 § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

Argumentatie 

 

De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 200 § 3 van het Gemeentedecreet, kennis 

te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden. 

 

Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar: 
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ADVIESORGAAN: DATUM VERGADERING: 

Bibbeheerraad  

Cultuurraad 01.06.17 

RvB GC Felix Sohie 23.05.17 

Gecoro 23.03.17 - 27.04.17 - 15.05.17 - 12.06.17 

GROS 24.04.17 - 23.05.17 - 21.06.17 

Jeugdraad 03.05.17-07.06.17 

RvB Jeugdwerkinfrastructuur 17.05.17 

LOK  

Milieuraad 20.04.17 - 22.06.17 

Raad Lokale Economie 28.03.17 - 31.05.17 - 28.06.17 

Seniorenraad 11.05.17 

Sportraad 27.06.17 

 

Volgende adviezen zijn beschikbaar:  

 

ADVIESORGAAN: DATUM: ADVIES: 

Bibbeheerraad   

Cultuurraad 16.03.17 

21.07.17 

geïntegreerd reglement wijkfeesten  

erkenning Kiwanis 

RvB GC Felix Sohie   

Gecoro   

GROS   

Jeugdraad 10.05.17 organisatie intergemeentelijke jobbeurs 

RvB JWI 10.05.17 doorstroming verslagen 

LOK   

Milieuraad 05.07.17 VLM-landinrichtingsproject De Ijsevallei 

Raad Lokale Economie 21.06.17 rommelmarkt Druivenfestival 

Seniorenraad   

Sportraad   

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse 

adviesorganen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Intern: webmaster voor controle 

 

* * * 

 

O.P.10 Secretariaat. Kennisname overzichtslijst gemeentelijke 

afgevaardigden. 

 

DE RAAD, 

 

Steven Coppens vermeldt dat deze lijst nog kan aangepast worden op aanvraag van de 

raadsleden, alvorens ze wordt gepubliceerd op de website. 
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Voorgeschiedenis 

 

• In zitting van 22 februari 2017 werd besloten om een lijst te maken van alle 

mandaten die vanuit de gemeenteraad worden toegewezen, de personen die deze 

vervullen en de som die hiervoor door deze personen in 2016 werd ontvangen. 

Gegevens met betrekking tot mandaten, die niet door de gemeente toegewezen 

zijn, kunnen enkel op vrijwillige basis meegedeeld worden.  

• In zitting van 22 mei 2017 werd reeds een voorlopige overzichtslijst ter kennis 

gegeven aan de raad.  

 

Argumentatie 

 

De voorlopige overzichtslijst, zoals ter kennis gebracht in zitting van 22 mei 2017, werd  

aangevuld met de ontbrekende gegevens.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de vergoedingen die gemeentelijke 

afgevaardigden ontvangen in het kader van hun deelname aan de vergaderingen van de 

diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Hoeilaart 

participeert en gaat akkoord met de publicatie van deze gegevens op de website.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Interpellatie van raadslid Wim Laureys - ''letterlijke tekst'' 

 

Interpellatie 

 

Gemeentebestuur van Hoeilaart 

Aan de heer gemeentesecretaris, 

Jan Van Ruusbroeckpark 

1560 Hoeilaart 

 

 

Hoeilaart, 20 september 2017 

Geachte heer gemeentesecretaris, 

 

Hierbij vraag ik u om volgende interpellatie als agendapunt toe te voegen aan de agenda 

van de gemeenteraad van 25 september 2017 

 

De gemeenteraad heeft op 28 november 2016 de bestekken met betrekking tot het 

ontwerp en de bouw van gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur goedgekeurd. 

 

Zoals vermeld in de notulen van deze vergadering werd er meegedeeld dat de totaalkost 

geraamd wordt op 3 à 4 miljoen euro. Thans stellen wij vast dat er sprake is van een 
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totaalkost van 9,1 miljoen euro. Kan u ons een verklaring geven voor dit opmerkelijk 

verschil ? 

 

Het project werd opgedeeld in 2 percelen. 

Hoever staat men nu in de procedure met betrekking tot perceel 1, de realisatie van 

gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur ? Zijn er nog wijzigingen mogelijk aan de 

inhoud van het ontwerp ? 

 

Er ging voor het einde een beslissing genomen worden over perceel 2? Werd deze belissing 

reeds genomen ? Zo ja , wat houdt deze beslissing in ? Zo nee, waarom niet en wanneer 

zal de beslissing genomen worden. 

 

Het bestek over perceel 1 bevat een gedetailleerd programma van eisen  waaraan de 

nieuwe gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur moet voldoen. Wij gaan er van uit dat  

aan de meeste eisen zullen ingewilligd worden. Kan u mij een overzicht geven van die 

eisen die niet worden ingewilligd en waarom ze niet worden ingewilligd ? 

 

Eén van de opties in perceel was de bouw van een turnhal. Is er vandaag reeds 

duidelijkheid of deze turnhal gerealiseerd zal worden ? Zo ja, wanneer zal deze turnhal af 

zijn ? Zo nee, waarom is er hierover nog geen duidelijkheid ? 

Zal u de nieuwe turnhal toch nog realiseren ook indien er hiervoor geen subsidies 

toegekend worden door een hogere overheid? 

Stel dat er toch subsidies worden toegekend door een hogere overheid, maar de 

plaatselijke turnvereniging kan geen financiële bijdrage leveren, zal u dan toch nog deze 

turnhal 

realiseren ? 

 

Tijdens de verbouwingswerken van de sporthal, zal deze wellicht tijdelijk niet gebruikt 

kunnen worden. Sommige verenigingen zullen dan een tijdelijke oplossing moeten zoeken 

om de werking van hun club te kunnen verzekeren. Zal de gemeente al de kosten die 

verbonden zijn aan een tijdelijke verhuis voor haar rekening nemen ? Zo ja, hebt u enige 

idee hoeveel deze kost zal bedragen ? Werd er hiervoor reeds een budget voorzien in het 

meerjarenplan 2018 – 2019 ? Indien nee, wat is de reden waarom u deze kosten niet ten 

laste wenst te nemen ? 

In het geval dat door deze verbouwingswerken een vereniging geen tijdelijke oplossing 

kan vinden om de continuiteit van haar werking te verzekeren, is het gemeentebestuur 

dan inderdaad voorstander om de werking van de vereniging “voor een jaartje over te 

slaan” ? Is dit nu echt een goed voorstel waar u volledig achter staat? Denkt u dat uw 

voorstel invloed zal hebben op het voortbestaan van verenigingen die de werking “een 

jaartje overslaan” ? 

 

Vandaag financieren een aantal verenigingen de infrastructuur waarover ze vandaag 

beschikken. Welke afspraken zijn er gemaakt in verband met de financiering door de 

verenigingen voor de nieuwe infrastructuur ? Indien er nog geen afspraken gemaakt zijn, 

waarom niet ? 

 

De voetbalvereniging ERC Hoeilaart heeft op 7 juli 2017 een brief geschreven naar het 

gemeentebestuur en het schepencollege. Hebt u deze brief ontvangen ? Zo ja,wanneer 

hebt u deze brief ontvangen ? Werd deze brief ingeschreven in het register van inkomende 

briefwisseling ? Werd deze brief reeds besproken door het schepencollege ? Zo ja, wanneer 

en in welke notulen van het schepencollege kunnen wij dit terugvinden ? Zo nee, waarom 

werd deze brief niet besproken ? Werd er reeds een antwoord verstuurd op deze brief naar 

ERC Hoeilaart ? Zo ja, wanneer en kan u ons hiervan een kopij bezorgen ? Zo nee, waarom 

niet ? 

 

Indien onze informatie juist is, dringt ERC Hoeilaart aan op de realisatie van een 

bijkomende volwaardig voetbalveld in kunstgras. In de huidige ontwerpen die wij tot op 

heden gezien hebben, wordt hieraan niet voldaan ? Waarom niet ? 
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Indien wij ons niet vergissen, heeft het gemeentebestuur aan ERC Hoeilaart voorgesteld 

om te onderzoek of er als alternatief een nieuw volwaardig voetbalveld kan aangelegd 

worden in het binnengebied gelegen tussen de Waversesteenweg, Nilleveldstraat en 

spoorlijn 161. Heeft het gemeentebestuur dit inderdaad voorgesteld ? Zo ja, is het dan niet 

aangewezen om het resultaat van dit onderzoek af te wachten alvorens uitvoering te geven 

aan de realisatie van perceel 1 van het masterplan ? 

 

Eén van redenen voor de uitvoering van dit masterplan bestaat eruit om méér mensen de 

kans te geven om aan sport te doen. Wat is uw verwachting aan toename van het aantal 

gebruikers van de sportinfrastructuur na uitvoering van dit masterplan ? Kan u ons 

meedelen hoeveel de bijkomende capaciteit bedraagt door de uitvoering van dit 

masterplan? 

 

Alvorens over te gaan tot de opmaak van de definitieve ontwerpplan en het indienen van 

de bouwaanvraag, is het voor ons belangrijk dat zowel de gemeentelijke sportraad als de 

gemeentelijke jeugdraad hierover een advies geven. Kan u ons laten weten of u aan deze 

adviesraden zal vragen om hierover een advies, conform de normale procedure, te 

formuleren ? 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid  

J. Delcordestraat 4A 

1560 Hoeilaart 

 

 

Wim Laureys:  

De gemeenteraad heeft op 28 november 2016 de bestekken met betrekking tot het ontwerp 

en de bouw van gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur goedgekeurd. 

Zoals vermeld in de notulen van deze vergadering werd er meegedeeld dat de totaalkost 

geraamd wordt op 3 à 4 miljoen euro. Thans stellen wij vast dat er sprake is van een 

totaalkost van 9,1 miljoen euro. Kan u ons een verklaring geven voor dit opmerkelijk 

verschil? 

Tim Vandenput:  

De 3 à 4 miljoen euro was een richtgetal dat we in het lastenboek hebben gezet. Het is 

nooit een verplichting geweest om hieraan te voldoen, geen uitsluitingscriterium dus. Het 

verschil is het gevolg van de antwoorden die we ontvingen en de beoordeling van de 

evaluatiecriteria – vermeld in het lastenboek – dat neergeschreven is in het 

evaluatieverslag. 

 

Wim Laureys:  

Het project werd opgedeeld in 2 percelen. 

Hoever staat men nu in de procedure met betrekking tot perceel 1, de realisatie van 

gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur? Zijn er nog wijzigingen mogelijk aan de inhoud 

van het ontwerp? 

Tim Vandenput:  

In de procedure zitten we in de eindfase van het 'participatief traject' met de gebruikers en 

verenigingen. Daarnaast loopt de contractbespreking met Pellikaan, dit op basis van het 

voorbeeldcontract dat in het lastenboek was bijgevoegd.  

De vier functies jeugd, sporthal, tennis en voetbal liggen vast qua inplanting in het 

masterplan. Inhoudelijk kan nog bv. de plaats en grootte van een berging wijzigen, of het 

type van vloer. Ook de buitenruimte is nog onderwerp van verfijning, en zal pas definitief 

worden na het bouwen van de jeugd- en sporthal.  

Momenteel worden de nodige documenten voor de bouwaanvraag voor alle onderdelen en 

functies van het masterplan (sporthal, jeugd, tennis, voetbal) voorbereid door de 

aangestelde ontwerper. Deze aanvraag zal normaal in november worden ingediend. De 



Gemeenteraadszitting van 25 september 2017 

 

 

 

16 

werken aan de sporthal zijn gepland om te starten ten laatste in mei 2018, zoals 

aangegeven in het lastenboek.  

 

Wim Laureys:  

Er ging voor het einde een beslissing genomen worden over perceel 2? Werd deze beslissing 

reeds genomen? Zo ja , wat houdt deze beslissing in? Zo nee, waarom niet en wanneer zal 

de beslissing genomen worden? 

Tim Vandenput:  

De beslissing wordt genomen op het CBS van 2/10. De inhoud zal pas bekendgemaakt 

worden na zitting CBS en goedkeuring van de notulen van dit CBS. Alle aandacht ging de 

afgelopen maanden volop naar het participatief traject binnen perceel 1. 

 

Wim Laureys:  

Het bestek over perceel 1 bevat een gedetailleerd programma van eisen waaraan de nieuwe 

gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur moet voldoen. Wij gaan er van uit dat de 

meeste eisen zullen ingewilligd worden. Kan u mij een overzicht geven van die eisen die 

niet worden ingewilligd en waarom ze niet worden ingewilligd? 

Tim Vandenput:  

In het programma van eisen wordt een uitgebreid pakket aan eisen opgelijst. Het project 

vanwege Pellikaan komt in zeer grote mate tegemoet aan deze eisen.  

De volgende eisen worden niet ingewilligd, of niet ingewilligd zoals initieel voorzien in het 

bestek.  

• Aparte cafetaria voor de sporthal, voetbal en de tennisclub was gevraagd. 

Uiteindelijk is er voor geopteerd om de cafetaria’s van voetbal en tennis te 

combineren.  

• Overdekte sportloods: het nut, gebruik noch de locatie van de loods was 

onvoldoende uitgeklaard, vandaar dat deze uiteindelijk niet is opgenomen. Deze 

loods was opgenomen als een verplichte optie. 

 

Wim Laureys:  

Eén van de opties in perceel was de bouw van een turnhal. Is er vandaag reeds duidelijkheid 

of deze turnhal gerealiseerd zal worden? Zo ja, wanneer zal deze turnhal af zijn? Zo nee, 

waarom is er hierover nog geen duidelijkheid? 

Zal u de nieuwe turnhal toch nog realiseren ook indien er hiervoor geen subsidies toegekend 

worden door een hogere overheid? 

Stel dat er toch subsidies worden toegekend door een hogere overheid, maar de plaatselijke 

turnvereniging kan geen financiële bijdrage leveren, zal u dan toch nog deze turnhal 

realiseren? 

Tim Vandenput:  

Neen, er is vandaag geen duidelijkheid.  

De turnhal was inderdaad opgenomen als een verplichte optie. Deze turnhal zal enkel 

gerealiseerd kunnen worden indien er een haalbaar financieringsmodel wordt uitgewerkt, 

waarvoor we in eerste instantie rekenen op subsidies van de bovenlokale overheid 

(Vlaanderen) en een goed uitgewerkt exploitatiemodel dient voorzien te worden. Er zal een 

aanvraag ingediend worden bij Sport Vlaanderen voor een subsidie voor bovenlokale 

sportinfrastructuur, en er zal ook nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn met 

betrekking tot de exploitatie van de turnhal. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt met 

de turnclub op een vergadering op 3 augustus. 

Er werd trouwens verschillende keren voor en na de gunning samengezeten met turnclub 

de Gympies. Op het later overleg werd afgesproken dat een nieuwe turnhal bovenlokaal 

gefinancierd en uitgebaat moet worden. We kijken naar alternatieve financierings- en 

exploitatiemodellen, zoals bvb. het zwembad van Overijse. 

Indien er geen bovenlokale subsidies zouden verworven worden, is het aan de volgende 

beleidsploeg om te beslissen hoe het verder moet. Deze legislatuur zullen we volop inzetten 

op het bovenlokaal traject en project zoals afgesproken met de turnclub. 

 

Wim Laureys:  

Tijdens de verbouwingswerken van de sporthal, zal deze wellicht tijdelijk niet gebruikt 

kunnen worden. Sommige verenigingen zullen dan een tijdelijke oplossing moeten zoeken 
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om de werking van hun club te kunnen verzekeren. Zal de gemeente al de kosten die 

verbonden zijn aan een tijdelijke verhuis voor haar rekening nemen? Zo ja, hebt u enige 

idee hoeveel deze kost zal bedragen? Werd er hiervoor reeds een budget voorzien in het 

meerjarenplan 2018 – 2019? Indien nee, wat is de reden waarom u deze kosten niet ten 

laste wenst te nemen? 

Tim Vandenput:  

De gemeente is momenteel op zoek naar alternatieve locaties tijdens de bouwfase waarin 

de sporthal niet beschikbaar is. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gestreefd naar alternatieve 

locaties in de gemeente zelf. Waar nodig zal er gezocht worden naar een oplossing in de 

omliggende gemeenten. Het is de bedoeling dat de clubs aan dezelfde voorwaarden en 

tarieven kunnen sporten als in de huidige infrastructuur, eventuele meerkosten m.b.t. 

sportinfrastructuur kunnen in overleg voor rekening van de gemeente genomen worden. 

De diensten zijn momenteel aan het bekijken naar waar welke clubs verhuisd kunnen 

worden, op basis van dat resultaat kunnen we pas de kosten inschatten en inschrijven in 

de begroting van de komende dienstjaren. 

 

Wim Laureys:  

In het geval dat door deze verbouwingswerken een vereniging geen tijdelijke oplossing kan 

vinden om de continuïteit van haar werking te verzekeren, is het gemeentebestuur dan 

inderdaad voorstander om de werking van de vereniging 'voor een jaartje over te slaan'? Is 

dit nu echt een goed voorstel waar u volledig achter staat? Denkt u dat uw voorstel invloed 

zal hebben op het voortbestaan van verenigingen die de werking 'een jaartje overslaan'? 

Tim Vandenput:  

Neen, de gemeente is hiervan geen voorstander en heeft nooit zo’n voorstel geponeerd naar 

de verenigingen. Zoals hierboven vermeld zal de gemeente de clubs ondersteunen om een 

oplossing te vinden. De renovatie houdt ook in dat de sporthal een tijdje onbeschikbaar is, 

wat logisch is. Zoals reeds gemeld zal de gemeente zelf alternatieve locaties voorstellen aan 

de clubs, de clubs zullen autonoom beslissen hoe hun werking voort te zetten. 

 

Wim Laureys:  

Vandaag financieren een aantal verenigingen de infrastructuur waarover ze vandaag 

beschikken. Welke afspraken zijn er gemaakt in verband met de financiering door de 

verenigingen voor de nieuwe infrastructuur? Indien er nog geen afspraken gemaakt zijn, 

waarom niet? 

Tim Vandenput:  

Er zijn in de gemeente drie type verenigingen: verenigingen met een eigen infrastructuur 

(bv. HTC ISCA), verenigingen met een gebruikersovereenkomst (ERCH Hoeilaart en TC De 

Jonge Wingerd) en gewone ‘huurders’ (alle andere verenigingen). Met de tweede groep 

(gebruikersovereenkomst) zal deze overeenkomst inderdaad herzien worden.  

Voor de nieuwe infrastructuur (met uitzondering van de turnhal, zie hierboven) zal er geen 

bijdrage gevraagd worden aan de clubs. De bestaande leningen voor ERCH en TC De Jonge 

Wingerd zullen in het kader van de gebruikersovereenkomst besproken worden. 

 

Wim Laureys:  

De voetbalvereniging ERC Hoeilaart heeft op 7 juli 2017 een brief geschreven naar het 

gemeentebestuur en het schepencollege. Hebt u deze brief ontvangen? Zo ja, wanneer hebt 

u deze brief ontvangen? Werd deze brief ingeschreven in het register van inkomende 

briefwisseling? Werd deze brief reeds besproken door het schepencollege? Zo ja, wanneer 

en in welke notulen van het schepencollege kunnen wij dit terugvinden? Zo nee, waarom 

werd deze brief niet besproken? Werd er reeds een antwoord verstuurd op deze brief naar 

ERC Hoeilaart? Zo ja, wanneer en kan u ons hiervan een kopij bezorgen? Zo nee, waarom 

niet? 

Tim Vandenput:  

Neen, op 7 juli 2017 hebben we geen brief ontvangen van ERCH gericht aan het 

gemeentebestuur en het college. We hebben die dus ook niet kunnen inschrijven als 

inkomende briefwisseling.  

Op 3 juli echter werd een mail van een bestuurslid van ERCH naar e-mail adres 

masterplan@hoeilaart.be gestuurd. Dit mailadres is aangemaakt in het kader van het 

participatief traject. De bijlage van deze mail werd opgenomen als input voor het overleg 
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op 3 augustus tussen gemeente, ontwerpers en ERCH. Mails naar dit adres worden niet 

ingeschreven in het register. 

De mail werd niet besproken in het college, maar wel in het kader van het participatief 

project. De mail was niet geadresseerd aan het college, twee leden van het college stonden 

in cc. van de mail. Er werd geen antwoord verstuurd, dat zal ook niet gebeuren, maar de 

mail werd integraal besproken in het kader van het participatief project op 3 augustus en 

op 31 augustus met ERCH. 

 

Wim Laureys:  

Indien onze informatie juist is, dringt ERC Hoeilaart aan op de realisatie van een bijkomende 

volwaardig voetbalveld in kunstgras. In de huidige ontwerpen die wij tot op heden gezien 

hebben, wordt hieraan niet voldaan? Waarom niet? 

Indien wij ons niet vergissen, heeft het gemeentebestuur aan ERC Hoeilaart voorgesteld om 

te onderzoeken of er als alternatief een nieuw volwaardig voetbalveld kan aangelegd worden 

in het binnengebied gelegen tussen de Waversesteenweg, Nilleveldstraat en spoorlijn 161. 

Heeft het gemeentebestuur dit inderdaad voorgesteld? Zo ja, is het dan niet aangewezen 

om het resultaat van dit onderzoek af te wachten alvorens uitvoering te geven aan de 

realisatie van perceel 1 van het masterplan? 

Tim Vandenput:  

Bij opmaak van het bestek koos ERCH er uitdrukkelijk voor om hun tweede groot grasveld 

in te ruilen voor een kleiner kunstgrasveld, wegens vaker bespeelbaar en kwalitatiever. Dit 

werd zo opgenomen in het bestek. De vraag naar een tweede volwaardig voetbalveld is pas 

in de zomer van 2017 gesteld, wanneer de opdracht – op basis van het goedgekeurde 

lastenboek - reeds was toegewezen aan Pellikaan. 

De gemeente is bereid om na te gaan of er alternatieven zijn om tegemoet te komen aan 

de nieuwe vraag van ERCH naar bijkomende capaciteit en eventueel terreinen. Dit zal echter 

buiten de scope van het Masterplan Sport en Jeugd gebeuren. 

Het gemeentebestuur heeft in dit kader voorgesteld aan de club om naar alternatieve 

locaties te zoeken in de gemeente. In de sportbehoeftestudie van 2011 werd er al naar 

alternatieve locaties gezocht indien niet alle gevraagde functies op de sport- en jeugdsite 

konden ondergebracht worden. Eén van die locaties is het door u aangehaalde stuk grond, 

en daar werd dus naar verwezen. 

Het lijkt niet opportuun om de realisatie van perceel 1 te laten wachten op resultaat met 

betrekking tot het vinden van bijkomende terreinen.  

 

Wim Laureys:  

Eén van redenen voor de uitvoering van dit masterplan bestaat eruit om méér mensen de 

kans te geven om aan sport te doen. Wat is uw verwachting aan toename van het aantal 

gebruikers van de sportinfrastructuur na uitvoering van dit masterplan? Kan u ons meedelen 

hoeveel de bijkomende capaciteit bedraagt door de uitvoering van dit masterplan? 

Tim Vandenput:  

Er zijn clubs die reeds enkele jaren een ledenstop moeten invoeren omdat ze geen ruimte 

hebben om extra lessen te plannen. De dienst Vrije Tijd moet ook jaarlijks enkele aanvragen 

weigeren omdat de zalen volzet zijn. Ten eerste is er dus ruimte voor deze clubs om meer 

uren te verwerven en dus meer leden aan te trekken. Ten tweede is er nu ook ruimte voor 

nieuwe clubs of initiatieven.  

Wat betreft de bijkomende capaciteit gaat dit over de sporthal zelf over een verhoging van 

9 naar 12 badmintonvelden en van 4,7 meter uitbreiding wat de andere zaalsporten ook ten 

goede zal komen. Daarnaast komt er een dubbele dojo-ruimte (met twee tatami’s) voor de 

gevechtssportclubs, terwijl zij nu over een halve tatami of danszaal moeten beschikken 

(waar dan nog matten moeten gelegd worden). Voorts zijn er voor gevechtssportclubs 

zonder matten, dansclubs en niet-sportzaal clubs 5 polyvalente zalen beschikbaar terwijl dit 

nu ging over 1 zaal.  

Buiten komt er één bijkomend tennisveld en zal een bestaand veld overkapt worden, 

waardoor ook bij slecht weer meer leden kunnen tennissen. 

 

Wim Laureys:  

Alvorens over te gaan tot de opmaak van het definitieve ontwerpplan en het indienen van 

de bouwaanvraag, is het voor ons belangrijk dat zowel de gemeentelijke sportraad als de 



Gemeenteraadszitting van 25 september 2017 

 

 

 

19 

gemeentelijke jeugdraad hierover een advies geven. Kan u ons laten weten of u aan deze 

adviesraden zal vragen om hierover een advies, conform de normale procedure, te 

formuleren? 

Tim Vandenput:  

Tijdens het voortraject hebben sportraad, jeugdraad en Raad van Beheer 

jeugdwerkinfrastructuur diverse adviezen afgeleverd.  

Voor wat het masterplan betreft, heeft het gemeentebestuur geopteerd voor een intensief 

participatief traject met de verenigingen, voorafgaandelijk aan de formele adviesronde.  

 

Ten eerste, tijdens de voorbereiding van het bestek zijn er tijdens het participatief traject 

verschillende bijeenkomsten geweest waarbij enerzijds het gemeentebestuur de kaders 

meegaf voor het masterplan, en waarbij anderzijds de verenigingen hun wensen en 

bekommernissen met betrekking tot de site konden meegeven. Deze werden in zeer grote 

mate meegenomen in het bestek.  

Ten tweede, waren afgevaardigden van de sportraad en van de Raad van Beheer 

jeugdwerkinfrastructuur aanwezig in de jury die zich heeft uitgesproken over de 

stedenbouwkundige en functionele apsecten van de verschillende ingediende voorstellen 

voor de ontwikkeling van de sport- en jeugdsite.  

Ten derde, na toewijzing aan Pellikaan werden tijdens de periode juni-september de 

verenigingen opnieuw betrokken om het ontwerp van Pellikaan verder te verfijnen, rekening 

houdend met de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Er werden nog een aantal 

wijzigingen opgenomen, op basis van de vragen en wensen van de verenigingen. 

Na dit intensief participatief traject, zal in een volgende stap ook een formele adviesvraag 

gericht worden aan sportraad, jeugdraad en Raad van Beheer jeugdwerkinfrastructuur. Dit 

zal in de maand oktober gebeuren, we verwachten de adviezen ten laatste begin november 

2017. 

 

Patrick Demaerschalk is bezorgd over het verhogen van de capaciteit van de 

sportinfrastructuur indien de turnhal niet gebouwd zou worden. 

Tim Vandenput stelt dat ongeacht de beslissing met betrekking tot de turnhal, er een 

verhoging van de capaciteit zal zijn door de vergroting van de zaal en de toevoeging van 

polyvalente ruimtes.  

 

Alain Borreman stelt dat de voetbalclub ERC Hoeilaart, vanwege het uitblijven van een 

tweede volwaardig voetbalveld haar werking zal moeten afbouwen. 

Tim Vandenput verklaart dat het ontwerp een terrein in kunstgras omvat volgens de 

afmetingen gevraagd door ERC Hoeilaart tijdens het voortraject en dat de bouw van een 

tribune ook voorzien is. Het afbouwen van de werking zal in de komende jaren niet nodig 

zijn. 

Wim Laureys vraagt duidelijkheid en transparantie. Hij wil de verslagen van de 

vergaderingen in het kader van het participatief traject inzien.  

Tim Vandenput stelt dat deze zullen verdeeld worden na het aflopen van het participatief 

traject. 

Wim Laureys eist hiervan schriftelijke bevestiging. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Alain Borreman informeert naar de verbroedering met Valtournenche en naar de 

besteding van het beschikbare budget voor deze verbroedering. 

 

Tim Vandenput bevestigt dat er in april leden van Hoeilaartse kunstverenigingen 

mee zijn gereisd om plaatselijke kunstenaars te ontmoeten. Echter is de beleving 
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van deze kunstenaars grondig verschillend van de wijze waarop de Hoeilaartse 

verenigingen met kunst omgaan. In Valtournenche is dit veel zakelijker en zit er 

een verdienmodel achter de kunstproductie. Daarnaast wordt bekeken of er voor 

de scholen voordeeltarieven mogelijk zijn voor de organisatie van bergklassen. Van 

het beschikbare budget is ongeveer € 2400 gespendeerd aan verplaatsings- en 

verblijfskosten. 

Alain Borreman stelt dat de verbroedering met Valtournenche al van het begin zeer 

stroef verloopt. 

 

2) Jan Van Assche wijst op een weerkerend probleem tijdens het Druivenfestival: het 

niet respecteren van de wettelijke geluidsgrenzen in de tent en in het scoutsdorp. 

Hij vraagt zich af of er binnen de administratie en binnen het college iemand met 

deze problematiek bezig is. 

Daarnaast informeert hij naar het drankmisbruik bij minderjarigen. Hij stelt dat er 

gebrekkige sensibilisering georganiseerd was en dat de organisatoren onvoldoende 

maatregelen hebben getroffen.  

 

Tim Vandenput treedt Jan Van Assche bij en uit tevens zijn ongenoegen over beide 

problemen. Hij heeft aan de leverancier van geluids- en lichttechniek een overzicht 

gevraagd van de geluidsvolumes doorheen het weekend en schetst het verloop van 

het Druivenfestival vanuit een auditief standpunt: 

• De geluidsbegrenzer was voorzien in scoutsdorp en tent. In de tent was die 

opgenomen in het lastenboek, voor het scoutsdorp werd het toestel door de 

gemeentelijke diensten besteld.  

• De bestelde geluidsbegrenzer werd echter niet tijdig geleverd, bijgevolg heeft het 

scoutsdorp inderdaad zonder geluidsbegrenzer het Druivenfestival doorgebracht.  

• Op vrijdag moest de ijking van de begrenzer in de tent plaatsvinden. Echter was dit 

onmogelijk daar de versterker op dat ogenblik nog niet geïnstalleerd was. De 

leverancier heeft getracht om dit naar best vermogen uit te voeren na de installatie. 

• Vrijdagnacht heeft de begrenzer in de tent gefunctioneerd, echter kan die niet het 

omgevingslawaai beperken. 

• Zaterdagnacht werd door de technieker aangeduid als de nacht waarin het geluid 

het best onder controle werd gehouden. 

• Op zondag, tijdens Nerorock, werd de begrenzer verwijderd op vraag van het 

management van Ghostrockers, die stelde dat dit niet contractueel voorzien was. 

Het toestel werd achteraf niet terug geïnstalleerd. 

 

Tim Vandenput heeft hier drie belangrijke lessen uit getrokken: 

• Er moet één eindverantwoordelijke zijn voor geluidsmeting en –begrenzing. 

• De ijking van de toestellen gebeurt op vooraf afgesproken tijdstippen, wanneer de 

nodige voorwaarden ervoor vervuld zijn. 

• De contracten met optredende artiesten moeten allemaal bepalingen bevatten met 

betrekking tot maximale output en het gebruik van geluidsbegrenzers. 

 

Jan Van Assche betwijfelt of er een geluidsbegrenzer bestaat die geschikt is voor 

live-optredens en wijst op de wettelijke verplichtingen (onder 95 dB blijven). Deze 

overstijgen de waarde van contractuele afspraken. 

 

Betreffende het drankmisbruik door minderjarigen bevestigt Tim Vandenput dat er 

op vrijdag een controle werd uitgevoerd door Volksgezondheid en dat er hierop 

inbreuken werden vastgesteld. De organisatie heeft nochtans in het verleden reeds 

maatregelen getroffen om dit risico in te perken. Dit jaar echter geen. 

Jan Van Assche stelt dat de coördinatie van sensibilisering en het aanreiken van 

risico-beperkende maatregelen centraal moet gebeuren door de gemeentelijke 

diensten. 

 

3) Jean-Paul Van Horenbeke vermeldt de nakende fusie van Iverlek en Finilek en meer 

bepaald de schrijnende afwezigheid van Hoeilaartse raadsleden op de 

informatievergadering.  
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Els Uytterhoeven verklaart dat zowel Eva De Bleeker als zij deze informatiesessie 

reeds maanden geleden hebben gevolgd en dus op de hoogte zijn van de komende 

wijzigingen. 

 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
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