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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2021 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Joy Sergeys, schepen 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

Steven Coppens neemt het woord: "Als voorzitter van deze gemeenteraad wil ik graag 
onze condoleances overmaken aan Tim voor het verlies van uw mama. Ze was een zeer 
gewaardeerd lid en medewerker binnen de werking van de gemeente. Ook voor Open Vld 
heeft ze veel werk verricht, eveneens als lid van het bijzonder comité sociale dienst droeg 
ze zeker haar steentje bij. Ik stel voor dat we 1 minuut stilte houden voor je mama." 
 
1 minuut stilte 
 
Youri Vandervaeren neemt het woord: "Ook vanuit onze fractie CD&V wensen wij onze 
oprechte medeleven te betuigen bij het heengaan van de moeder van onze burgemeester, 
aan onze burgemeester en zijn familie. We willen ook zeggen dat ze een sterk engagement 
heeft gehad voor de Hoeilaartste gemeenschap. Ze heeft meer dan haar steentje 
bijgedragen aan een bruisend gemeenschapsleven." 
 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 

22032021. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het gaat hierover de goedkeuring van de notulen en 
zittingsverslag van 22 maart 2021." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Er zou ons nog een aantal documenten 
overgemaakt worden naar aanleiding van onze vragen tijdens de vorige gemeenteraad. 
Deze hebben we nog niet mogen ontvangen. Het gaat over het geïntegreerd reglement 
van de wijkfeesten in verband met de wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement. 
Dit kwam niet duidelijk naar voor. De projectfiche over straatwerken hebben we niet 
ontvangen. Men ging eens verifieren of er geen adviezen werden geschreven over de 
periode van oktober 2020 tot maart 2021. We zouden een toelichting ontvangen van 
schepen Marc Vanderlinden over de tweede fase van de Brusselsesteenweg." 
 
Steven Coppens antwoordt: "Voor de eerste drie documenten zal de algemeen directeur 
het nodige doen. Ik vermoed dat Marc Vanderlinden ook een antwoord zal meedelen tegen 
volgende keer." 
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Marc Vanderlinden antwoordt: "Van zodra ik de antwoorden in mijn bezit heb, zal ik deze 
te berde brengen. Maar ik heb vandaag nog geen concrete stand van zaken." 
 
Pieter Muyldermans wil graag toevoegen: "De projectfiche jeugdopbouwwerk is vorige 
maandag op het college geweest en vandaag zijn de notulen goedgekeurd. Dus is het 
logisch dat deze nog niet verstuurd zijn." 
 

 
* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door benoeming 

van alle leden van de gemeenteraad. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Naar aanleiding van verschillende wijzigingen in de 
samenstelling van de gemeenteraad is het aangewezen om ook de samenstelling van de 
Raad van Bestuur van het AGB Holar opnieuw vast te stellen. Volgens de statuten van het 
AGB komt deze overeen met de samenstelling van de gemeenteraad." 
 

 
* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 

bijzondere algemene vergadering van 9 juni 2021. Verlenging bestaansduur. 

Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Havicrem werd opgericht voor een termijn van 18 jaar, die 
afloopt op 10 juni 2021. Daarom vragen ze om een verlenging van de bestaansduur goed 
te keuren in een bijzondere algemene vergadering. De wijziging geeft aanleiding tot een 
statutenwijziging." 
 

 
* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Haviland. Statutenwijziging op de algemene vergadering op 

woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Ook Haviland vraagt ons een statutenwijzigng goed te keuren. 
De voorgestelde aanpassingen worden samengevat onder volgende thema’s: 
1. Correcties en aanpassingen van verwijzingen naar vernieuwde regelgeving 
2. Aanpassing maatschappelijk doel  
3. Vergaderwijze en verzending van de stukken  
4. Aanpassen artikel 30 betreffende de externe vertegenwoordiging van Haviland  
5. Tarieven dienstverlening  
6. Aanpassen artikel 38, tweede lid betreffende de statutenwijziging bij authentieke akte  
7. Uittreding van de provincie Vlaams-Brabant uit Haviland " 
 

 
* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 

vergadering op woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Naast de statutenwijziging zijn er ook nog een aantal andere 
zaken op de agenda van hun algemene vergadering waarvoor ze goedkeuring vragen aan 
de gemeenteraad." 
 

 
* * * 
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O.P.6 Secretariaat. Zefier. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van 10 juni 2021. 

Goedkeuring. 
 

Timothy Rowies stelt volgende vraag: "Ik wou vragen dat gemeente Hoeilaart Zefier 
verwittigd om te zorgen voor tolken op afstand.”  

Bram Wouters bevestigt dat hij dit zal doorgeven aan de mensen van Zefier. 
 

 
* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Iverlek. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 18 

juni 2021. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. TMVS dv. Agenda en vaststelling afgevaardigde voor de 

algemene jaarvergadering van 15 juni 2021. Goedkeuring. 
 

* * * 

 

O.P.9 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening dienstjaar 

2020. 
 
Steven Coppens licht toe: "De rekeningen van de kerkfabriek worden onderworpen aan 
het advies van de gemeenteraad. Voor de rekening van 2020 verlenen we een positief 
advies." 
 
Timothy Rowies stelt volgende vraag: "Ik heb gezien in het verslag van 2020 dat er 
gesproken werd over huizen in St-Agatha-Rode. Zijn deze huizen die te huur staan 
eigendom van de kerkfabriek St. Clemens of zijn die van een buurgemeente? Voor mij was 
dit niet zo duidelijk in het verslag." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "De kerkfabriek heeft patrimonium, dus huizen in St-Agatha-
Rode, deelgemeente van Huldenberg, die zij verhuren. Hoe ze deze verworven hebben, 
weet ik niet. Misschien via schenking of andere middelen." 
 
Timothy Rowies vraagt het volgende: "Betekent dit dan dat deze huizen van Hoeilaart 
zijn?" 
 
Tim Vandenput legt uit: "De kerkfabriek is een aparte rechtspersoon, zoals de gemeente 
ook een rechtspersoon is, die eigendommen heeft. De kerk zelf is ook eigendom van de 
kerkfabriek. Zo dus ook de huizen in St-Agatha-Rode, deze zijn niet van de gemeente." 
 

 
* * * 

O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Reglement cadeaubonnen. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "De voorbije maanden werd de Hoeilaart-cadeaubon uitgewerkt, 
die door iedereen kan worden aangekocht bij de dienst Vrije Tijd en die gebruikt kan 
worden als betaalmiddel bij de deelnemende ondernemingen. Dit reglement regelt het 
gebruik van deze bon, zowel voor de klant als voor de deelnemende onderneming." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Wat in geval van diefstal/verlies of 
beschadiging? Ik kon daar niets over terugvinden." 
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Joris Pijpen antwoordt: "Dat is inderdaad een goede opmerking. Dat is inderdaad niet 
opgenomen in het reglement. Als je het kwijt geraakt, vrees ik dat je uw centjes kwijt 
bent. Je kunt dit niet echt nagaan of deze bonnen al besteed zijn of niet. Dat zal een beetje 
opletten zijn dat je het niet kwijt geraakt." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Is er al een datum bepaald wanneer het 
reglement in voege treedt?" 
 
Joris Pijpen antwoordt: "Nee, dat staat eigenlijk niet vast. Maar de lancering is voorzien 
voor zeer binnenkort. Vanaf het moment dat de lancering van "IkkoopinHoeilaart" platform 
zal plaatsvinden, zal ook de bon daarop beschikbaar zijn en van start gaan." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las ook nog in het verslag van de RLE dat 
het digitaal platform er zal aankomen. Ik vermoed dat de kogel door de kerk is voor ons 
digitaal platform. Wat is de meerwaarde van het digitaal platform in vergelijking met de 
digitale handelsgids op onze website? Wat zijn de troeven die we gaan uitspelen via het 
digitaal platform?" 
 
Joris Pijpen antwoordt: "Het is zo dat er daar toch een aantal meer functies op staan dan 
de huidige handelsgids aanbiedt. We hebben ook een aantal platformen onderzocht waar 
je juist de waardebon of een soort van handelsgids kan op doen. Hiervoor hebben we niet 
geopteerd. We hebben een platform gekozen dat net iets uitgebreider is. Bijvoorbeeld 
kunnen er blogposts op verschijnen. Het zal marketinggewijs gemakkelijker ingezet 
kunnen worden om informatie te gaan verspreiden onder onze inwoners. Het zal ook Nero 
afbeeldingen bevatten. Het is redelijk generiek opgebouwd, omdat het niet speciaal 
ontwikkeld is voor Hoeilaart, maar het geeft toch een mogelijkheid om het lokaal op maat 
te tonen. Dat is de reden waarom voor dit platform gekozen is. Zoals hier aangegeven zal 
het ook de plaats zijn waar je online de bon kan kopen. Die zal je in eerste instantie moeten 
afhalen bij de gemeente. In het najaar gaan we zoeken naar een echte digitale oplossing, 
die zo eenvoudig mogelijk moet zijn, voor de handelaar om te gebruiken en te verifiëren 
of een bon al ontwaard is of niet. Alsook de aankoop van de bon moet zo gemakkelijk 
mogelijk digitaal gebeuren. We starten nu en in het najaar komt er nog een update."  
 

 
* * * 

 

O.P.11 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verkavelen van grond gelegen Waversesteenweg tussen nrs. 78 en 80. 

Bepaling grondafstand op 6 m uit de as van de straat. 
 
Steven Coppens licht toe: "Een aanvraag werd ingediend voor het verkavelen van een 
perceel grond langsheen de Waversesteenweg, tussen nummers 78 en 80. Het betreft 
onder andere de creatie van 4 loten voor woningbouw, gelegen aan de straatkant. Het 
tracé van de Waversesteenweg moet worden gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden 
vastgelegd op 6 meter uit de as van de straat. Hiermee zorgen we voor de verbreding van 
de straat, die de aanleg van een veilig voetpad mogelijk te maken." 
 

 
* * * 
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O.P.12 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verkavelen van grond gelegen Steenbergstraat naast nr. 3. Bepaling 

grondafstand op 10 m gemeten vanaf de muur aan de overzijde van de straat 

(muur kerkhof). 
 
Steven Coppens licht toe: "Deze aanvraag betreft het verkavelen van een perceel grond 
langsheen de Steenbergstraat naast nr. 3. Het betreft de creatie van 2 loten voor 
woningbouw, gelegen aan de straatkant. Het tracé van de Steenbergstraat moet worden 
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 10 meter gemeten van de 
kerkhofmuur aan de overzijde van de straat. Hiermee zorgen we voor de verbreding van 
de straat, die de aanleg van een veilig voetpad mogelijk te maken." 
 

 
* * * 

 

O.P.13 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het bijstellen van verkaveling  gelegen Gladiolenlaan 1. Bepaling grondafstand 

op 4,50 m uit de as van de straat. 
 
Steven Coppens licht toe: "Typfout in de titel van het punt: het moet ‘bijstellen’ zijn in 

plaats van ‘wijstellen’ 
Door het bijstellen van lot 1 van deze verkaveling in de Gladiolenlaan moet het tracé van 
deze laan gewijszigd worden, met een nieuwe rooilijn op 4,5 meter uit de as van de 
Gladiolenlaan." 
 

 
* * * 

 

O.P.14 Dienst Omgeving. Aanwijzing Pieterjan Kumps tot effectief lid van de 

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening namens de Scouts (ter 

vervanging van Anne Vranken). Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Scouts "De Korrelaar" stelt voor om Pieterjan Kumps aan te 
wijzen als effectief lid van de GECORO van Hoeilaart in de plaats van Anne Vranken. Wij 
zijn als raad bevoegd voor de benoeming van leden van de GECORO." 
 

 
* * * 

 

O.P.15 Milieu: Toekenning van een  toelage aan 3Wplus Werk. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Reeds 10 jaar werken we samen met 3Wplus rond renovatie, 
onderhoud en uitbating van de druivenserres op Kelleveld. In Overijse voert 3Wplus een 
gelijkaardige opdracht uit op de site Solheide. 
Met dit besluit leggen we de voorwaarden vast gekoppeld aan de subsidie die 3Wplus 
ontvangt voor de uitvoering van deze opdracht." 
 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Normaal gezien zal de gemeente drie offertes moeten 
opvragen, om dat aan iemand toe te kennen. Er staat de lezen dat Ijsedal en IGO 
gecontacteerd zijn. Hebben jullie daar een offerte van of zijn die de goedkoopste? Waarom 
spreekt men van een toelage?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "De juiste procedure zal de algemeen directeur beter 
kunnen uitleggen, maar zover ik weet, hebben Ijsedal en IGO geen offerte binnengebracht. 
Ze zijn wel gevraagd geweest en we hebben ons gebaseerd op de procedure die ook bij 
Overijse gevolgd is. Tot dit jaar werkten wij met een concessie, maar een concessie is niet 
de juiste vorm om dit te doen. Aangezien bij een concessie meestal betaald wordt en wij 
geven geld. Dus we hebben nu gewerkt met een toelage om juridisch beter in orde te zijn 
en duidelijk af te spreken wat wij in return verwachten, in plaats van die toelage." 
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Alain Borreman vult aan: "Het is toch een beetje op het randje. Er wordt zeer precies 
opgesomd wat er gedaan moet worden van werken en daarvoor krijgt men een toelage. Ik 
weet niet of dit de goede administratieve manier is om zoiets op te lossen. Ik denk dat dit 
eerder moet via een openbare aanbesteding en dat je de mensen gewoon betaalt 
naargelang ze gewerkt hebben. Dat is niet echt een toelage. Een toelage is voor mij iets 
anders." 
 
Pieter Muyldermans vult aan: "Het gaat hier tegelijkertijd over het onderhoud van onze 
serres en over een sociaal project. We hebben ons hier laten leiden door de juridische 
dienst van Overijse, die dat op deze manier heeft aangepakt en wij hebben dezelfde aanpak 
gevolgd. We zitten samen in één stuurgroep en hebben geprobeerd er één lijn te vinden 
om dit project verder te zetten." 
 
Alain Borreman stelt voor om juridische informatie te vragen om te controleren dat dit wel 
allemaal in orde is.  
 

 
* * * 

 

O.P.16 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 2021-

2022. 
 
Steven Coppens licht toe: "Net als de voorbije jaren stellen we voor om tussen te komen 
in de aankoop van een Buzzy Pazz." 
 

 
* * * 

 

O.P.17 Technische Dienst. Aanvullend reglement Amerikalaan. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "We hebben al meermaals vastgesteld dat er te snel gereden 
wordt in de scherpe bocht op de Amerikalaan. Daarom zullen we nu enkele maatregelen 
treffen, met onder andere 2 versmallingen, aangepaste signalisatie en wegmarkeringen." 
 
Alain Borreman meldt het volgende: "Iedereen begrijpt dat ik zeer blij ben met punt 19 in 
verband met de Felix Sohiestraat.  We hadden zeer graag gehad dat er een advies was 
gevraagd aan de mobiliteitsraad of aan de verkeerscommissie." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben geen officieel advies gevraagd aan de 
mobiliteitsraad, aangezien we voor de Amerikalaan en J.B. Denayerstraat, omwille van de 
veiligheid snel willen gaan, omdat er een paar incidenten zijn geweest met vrachtwagens. 
Omdat we alle straten wilden aanpakken waar gelijkaardige incidenten plaatsvonden, om 
zo de tonnage-beperkingen en lengte-beperkingen in één keer te agenderen. We hebben 
deze dossiers voorbereid in samenspraak met de voorzitter van de mobiliteitsraad, die 
tevens de vertegenwoordiger is voor de transportsector in de mobiliteitsraad. Naar ons 
inziens was dit de beste persoon om informatie in te winnen en om mee te overleggen. Er 
is geen officieel advies van de mobiliteitsraad, maar de voorzitter is wel betrokken in de 
voorbereiding." 
 
Tim Vandenput voegt toe: "Voor zulke technische ingrepen, die zoals schepen Pieter 
Muyldermans zegt over veiligheid gaan en niet over mobiliteit, willen wij niet stelselmatig 
een advies van de mobiliteitsraad vragen. Het gaat over technische veiligheidszaken." 
 
Pieter Muyldermans vult aan: "Om een laatste duiding te geven. Voor de 
Vandenbroeckstraat is er aan de mobiliteitsraad gemeld, dat dit een eerste ingreep is om 
eenrichtingsverkeer in te richten. Omdat vanuit de mobiliteitsraad ons een probleem werd 
gemeld met Waze, die een korte route door de Vandenbroeckstraat stuurt tegen de richting 
die we hier nu willen goedkeuren. We hebben tevens aan de mobiliteitsraad gezegd, in het 
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kader van de schoolomgeving, dat we nog een debat zullen hebben over welke 
maatregelen daar verder genomen kunnen worden, om bijvoorbeeld een schoolstraat of 
speelstraat in te richten om de situatie nog veiliger te maken. Dit is een korte termijnactie 
om het probleem met Waze op te lossen. Waze stuurde vrachtwagens naar de 
Vandenbroeckstraat om dan vast te stellen dat ze daar niet in kunnen, om zo de Willem 
Matstraat in te rijden en zo in de schoolomgeving terecht te komen. Dit gebeurde 
meermaals per maand." 
 
Alain Borreman vult aan: "In de Felix Sohiestraat doet dit probleem zich al jaren voor en 
nu pas wordt dit aangepakt. Daar heeft men wel al de tijd genomen om dit reglement op 
de gemeenteraad te brengen." 
 
Pieter Muyldermans vult aan: "Dank u om dit onder de aandacht te brengen, anders hadden 
we dit misschien terug vergeten." 
 

 
* * * 

 

O.P.18 Technische dienst. Aanvullend reglement E. Vandenbroeckstraat. 

Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Om de veiligheid voor alle weggebruikers te garanderen wordt 
in de Emile Vandenbroeckstraat een éénrichting ingesteld vanaf de Henri Caronstraat, 
richting Koldamstraat." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Waarom wordt er een alleen een éénrichting 
ingesteld vanaf de Henri Caronstraat, richting Koldamstraat en niet een éénrichting vanaf 
de Henri Caronstraat, richting de Desire Vandervaerenstraat? Waarom wordt daar ook niet 
gedacht aan éénrichtingsverkeer?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik heb u net verteld dat we heel de omgeving van de St-
Clemensschool en het stuk tussen Groenendaal en St-Clemens gaan bekijken en zien waar 
we de beste oplossing kunnen bieden in de toekomst. Dit is om op korte termijn een 
probleem op te lossen bij Waze, als je van Overijse komt en richting Waversesteenweg 
moet, dan stuurt Waze je vandaag bij de eerste lichten links in, dan rechtdoor door de 
Vandenbroeckstraat en dan links naar de Caronstraat en de Waversesteenweg op. Wat in 
de praktijk niet de gewenste richting is en daar willen we kortstondig een halt aan 
toeroepen. Waze kan maar een aanpassing doen als het reglement is aangepast. Door deze 
aanpassing leggen we Waze een shortcut op." 
 

 
* * * 

 

O.P.19 Technische dienst. Aanvullend reglement F. Sohiestraat. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Op het kruispunt van de F. Sohiestraat met de 
Overijsesteenweg zijn de manoeuvreermogelijkheden te beperkt voor lange voertuigen. 
Daarom wordt de toegang tot de Sohiestraat verboden voor voertuigen langer dan 10 
meter." 
 

 
* * * 
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O.P.20 Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Denayerstraat en Willem 

Matstraat. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Op de hellingen van de J. B. Denayerstraat en de Willem 
Matstraat, richting Terjansdelle, wordt een zonale tonnagebeperking, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer, ingevoerd. Deze hellingen zijn niet geschikt voor voertuigen van meer 
dan 5 ton." 
 

 
* * * 

 

O.P.21 Dienst welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale 

bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "De Vlaamse Overheid zal de financiering voor lokale 
bronopsporing verlengen tot en met 30 juni 2021. Dit betekent dat we een toevoeging aan 
de samenwerkingsovereenkomst moeten goedkeuren." 
 

 
* * * 

 

O.P.22 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

O.P.23 Dienst Vrije Tijd. Sport. Visienota Sport. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "De Sportraad heeft samen met de sportcoördinator en de 
schepen van Sport Joy Sergeys deze visienota opgemaakt met doelstellingen voor de 
periode 2021-2025. De nota steunt op 5 pijlers: sportaanbod, sportstimulering, 
sportinfrastructuur, sport en onderwijs en intergemeentelijke samenwerking. Bij elke pijler 
zijn er strategische en operationele doelstellingen bepaald. Binnen deze doelstellingen 
werden de prioriteiten bepaald. Normaal gezien zou Joy Sergeys een toelichting gegeven 
hebben, maar gezien haar afwezigheid stelde ze voor om eventuele vragen schriftelijk door 
te sturen." 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "Ik zal mijn vragen schriftelijk doorsturen en mogen wij 
deze vragen ter bespreking voorleggen op de volgende gemeenteraad?" 
 
Steven Coppens antwoordt: "Ik denk dat het beste is dat zij uw vragen beantwoordt en als 
u nog verdere vragen daarover heeft, kan daar nog verder op ingegaan worden." 
 

 
* * * 

 

O.P.24 Dienst Vrije Tijd. Cultuur. Visienota Cultuur. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "Ook de Cultuurraad werkte een visienota uit voor de periode 
2021-2025, waarin drie strategische doelen worden uitgewerkt in doorlopende en 
punctuele acties. De Cultuurraad wil inzetten op een breder cultuuraanbod, op gerichte 
communicatie om meer mensen te bereiken en op het stimuleren en ondersteunen van 
lokale actoren." 
 
Patrick Demaerschalk meldt het volgende: "Ik kan nergens een positief advies van de 
cultuurraad terugvinden. Dat is wel merkwaardig. Men krijgt een visienota zonder een 
positief advies. Ik vind nog altijd dat dit geen moderne manier is van inspraak.  
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Er zijn ettelijke voorbeelden van andere gemeentes waar men komt tot een grote 
burgerparticipatie, waar je iedereen van de bevolking laat meedenken over cultuur en 
sport. Het is hier opnieuw niet gebeurd. Ik begrijp dat niet, er zijn genoeg mogelijkheden. 
Natuurlijk in COVID is dit moelijker, maar dan had je dit moeten doen voor de COVID of 
later daarna. Ik vind dat het veel breder uitgesmeerd moet worden naar de ganse bevolking 
toe en zich niet beperken tot een open forum. Dat blijft nog altijd zeer beperkt. Ik mis hier 
twee dingen: maximale inspraak van de bevolking en het positief advies van de 
cultuurraad." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Qua positief advies. Ik weet niet of u vertrouwd bent met 
de participatieladder. Je hebt verschillende niveaus van participatie waarbij de hoogste is, 
zoals we bij het GROS hebben, waar we het budget ter beschikking geven aan het GROS 
en zij beslissen over de middelen wat er mee moet gebeuren in de plaats van het 
gemeentebestuur. Bij de andere raden is het meestal het gemeentebestuur die een beleid 
uitzet en die beslissingen voorstelt, waar aan de adviesraad al dan niet advies wordt 
gevraagd. Dit is eigenlijk iets tussen deze twee. We hebben ons meerjarenplan aan de 
adviesraden voorgelegd. In het meerjarenplan staan een aantal beleidsdoelstellingen die 
niet heel gedetailleerd zijn of geen concrete acties vermelden, maar waaraan wel een 
aantal budgetten hangen. We hebben aan de cultuurraad gevraagd om, samen met ons, 
deze doelstellingen verder uit te werken met concrete acties en mee te schrijven aan het 
actieplan. Zij bezitten immers de expertise. Wat vandaag ter kennis wordt gegeven, is 
volledig de visienota die vanuit de kern van de cultuurraad komt. Zij hebben deze nota 
volledig zelf geschreven. Ik veronderstel omdat ze het zelf hebben geschreven, dat hun 
advies daarover ook positief is. Wat uw opmerking over de werking van de adviesraden 
betreft, waar zij met een kern en open forum werken. Ik denk dat ik u dit al enkele keren 
heb uitgelegd, dat we aan hen de keuze hebben gelaten, hoe zij op de beste manier de 
participatie zien en hoe ze best hun rol kunnen uitvoeren. Ze hebben zelf dit concept 
voorgesteld. Ik denk niet dat het aan ons is, om hen op te leggen, hoe zij zich moeten 
organiseren. Dat kan enkel contraproductief werken." 
 
Patrick Demaerschalk vult aan: "Dat is hoe je het verkoopt als schepen. Ik heb het nog 
altijd moeilijk mee hoe je dit aanpakt. De visienota is een zeer summier overzicht van alle 
activiteiten zonder in de diepte te gaan. Het is een opsomming van allerlei. Ik vind dit 
weinig inhoud hebben. Dat is mijn advies." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat is inderdaad uw advies, maar zij adviseren ons om 
het zo aan te pakken en wij gaan daarin mee. We hebben daarom beslist om het aan jullie 
te tonen, zodat je het de volgende jaren mee kan opvolgen wat er effectief gebeurt. We 
hebben aan hen gemotiveerd gekregen om daaraan mee te werken. Het zou echt not done 
zijn om nu al aan de cultuurraad te zeggen dat we dit hier in een schuif leggen en er niet 
meer naar omkijken." 
 

 
* * * 

 

O.P.25 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
 

* * * 
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O.P.26 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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