
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 27 JANUARI 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 
Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Roby Guns, Luc Meganck, 
Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies en Kenny Verbeeck, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Wim Laureys, raadslid 
 

 
Vanaf punt O.P.2 verlaat Kenny Verbeeck, raadslid de zitting. 
Vanaf punt O.P.3 vervoegt Kenny Verbeeck, raadslid de zitting. 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
16 december 2019 . Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 16 december 2019: openbare zitting gemeenteraad. 
 
Feiten en context 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 
277, 278; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 
30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 
16 december 2019 goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
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O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Julie Vanstallen. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 16 december 2019: Julie Vanstallen kondigt haar ontslag aan tijdens 
de gemeenteraad. 

• 20 december 2019: ontvangst ontslagbrief Julie Vanstallen. 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter 
van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad 
de kennisgeving ontvangt. 
 
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is 
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen 
wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat 
overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig 
artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
De opvolgers werden uitgenodigd om het mandaat op te nemen. We ontvingen van 
volgende opvolgers een brief waarin ze afstand deden van het mandaat: 

• Wilfried Van Raemdonck 
• Klaas Geers 
• Luc Van Hecke 

 
Van 4e opvolger Kenny Verbeeck kregen we mondeling de bevestiging dat hij het mandaat 
wil opnemen. De geloofsbrieven werden opgemaakt. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 13, 14 en 15. 
• Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald artikel 169. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van 
de gemeenteraad voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie 
van onverenigbaarheid bevindt. 
 
Dit kandidaat-lid van de gemeenteraad zal de voorgeschreven eed afleggen in handen van 
de voorzitter van de gemeenteraad. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en door de algemeen directeur. 
Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
Artikel 1 
De raad keurt de geloofsbrieven van het kandidaat-lid goed. 
 
Artikel 2 
De raad verklaart de kandidaat verkozen als lid van de gemeenteraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Betrokkenen. 
 

* * * 
 
O.P.3 Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
van Hoeilaart. 

 
Feiten en context 
 
Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 
(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 
 
De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 
ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 
geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. 
In aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd 
kandidaten voor te dragen voor de commissie 'Ruimte'. Deze voordrachten werden op 
27 januari 2020 ontvangen door de voorzitter. 
 
De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan 
het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 
 
Voordrachten: 

 CD&V: Jo Portois en Wim Laureys 
 PRO Hoeilaart: Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy 
 Open VLD: Joy Sergeys en Caroline Lagrange 

 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. 
De gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  
 
Kenny Verbeeck werd voorgedragen als voorzitter van deze commissie. 
 
Juridische gronden 
 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 
25 maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 
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Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden 
binnen de afdeling Ruimte. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld 
worden. 
Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om 
de commissie 'Ruimte' op te richten.  
 
CD&V 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, 
de mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
PRO Hoeilaart 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, 
de mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
Open VLD 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, 
de mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
Raadslid Kenny Verbeeck van fractie Pro Hoeilaart werd voorgedragen als voorzitter. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
Artikel 1 
De raad stelt het aantal leden voor de commissie ‘Ruimte’ vast op zes. 
 
Artikel 2 
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Joy Sergeys, Caroline Lagrange, 
Sylvie Gahy, Kenny Verbeeck, Jo Portois en Wim Laureys. 
 
Artikel 3 
De raad duidt raadslid Kenny Verbeeck aan als voorzitter voor de commissie ‘Ruimte’. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Betrokken raadsleden. 
 

* * * 
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O.P.4 Secretariaat. Premie busvervoer. Opheffing. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 18 december 2003: de gemeenteraad keurt het premiereglement inzake 
de toekenning van een tussenkomst in de kosten voor busvervoer goed. 

 
Feiten en context 
 
Verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad mogen één maal per kalenderjaar 
een tussenkomst vragen voor de inzet van een (niet-gemeentelijke) bus in het kader van 
een activiteit van de vereniging. 
 
De tussenkomst bedraagt 30 % van het factuurbedrag, BTW inclusief, met een maximum 
van € 125 per kalenderjaar. 
 
De gemeente beschikt ook over een eigen bus. Alle verenigingen mogen deze gratis 
gebruiken, op voorwaarde dat ze zelf een gekwalificeerde chauffeur voorzien. 
 
Juridische gronden 
 

• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Deze premie werd in de voorbije zes jaar 37 keer uitgekeerd, verspreid over 
11 verenigingen.  
 
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal 
premies 

8 6 6 6 7 4 

 
Alle verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van de gemeentelijke bus, zoals 
voorzien in het uitleenreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28 september 2015.  
Er bestaat een overlap tussen de premiereglement en het uitleenreglement.  
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en 
Steven Coppens 

 4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue 
en Jo Portois 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het premiereglement inzake de toekenning van een tussenkomst 
in de kosten voor busvervoer op te heffen met ingang van 1 maart 2020.  
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Artikel 2 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om dit 
besluit uit te voeren. 
 
Verantwoording stemgedrag. 
Patrick Demaerschalk betreurt dat het niet opnieuw specifiek is voorgelegd aan 
de adviesraden, geeft geen blijk van inspraak en respect voor de raden daarom 
de nee-stemmen van onze fractie. 
 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst, afdeling Leven, Cultuurraad. 
 

* * * 
 
O.P.5 Dienst Vrije Tijd. Vakantiewerking. Vernieuwing Huishoudelijk Reglement 
gemeentelijke vakantiewerking. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 18 november 2019: principiële goedkeuring van het college van burgemeester 
en schepenen voor het voorstel aangepast Huishoudelijk Reglement voor 
de gemeentelijke vakantiewerking. Formulering adviesvraag aan jeugdraad en 
stuurgroep speelpleinen. 

• 22 november 2019: bijeenkomst van de stuurgroep speelpleinen waarop suggesties 
en aanpassingen werden gedaan voor het voorstel aangepast Huishoudelijk 
Reglement en positief advies werd afgeleverd. 

• 4 december 2019: jeugdraadzitting waarop positief advies werd afgeleverd voor 
het voorstel aangepast Huishoudelijk Reglement. 

 
Feiten en context 
 
Het huishoudelijk reglement van de vakantiewerking omvat heel wat belangrijke informatie 
en bepaalt de krijtlijnen voor de organisatie van de vakantiewerking. Gezien de werking 
inhoudelijk zal aangepakt worden in het nieuwe meerjarenplan dient hiervoor 
een vernieuwd huishoudelijk reglement aangemaakt te worden. 
 
Ook de tarieven worden bepaald in het reglement, de wijziging is hier dan ook in 
opgenomen.  
 
Tenslotte werden gaten in het huidige reglement aangepakt. 
 
Juridische gronden 
 

• Gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2013: goedkeuring van 
het huishoudelijk reglement vakantiewerkingen en jeugdatelier. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016: aanpassing tarieven 
vakantiewerking. 

 
Advies 
 
De jeugdraad en stuurgroep speelpleinen verlenen beide een positief advies voor 
de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het advies van de jeugdraad en verslag 
van de stuurgroep zijn terug te vinden in bijlage. 
De financiële dienst werd betrokken bij de opmaak van het reglement. 
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Argumentatie 
 
Naast het oplossen van enkele gaten in het huidige reglement zijn er nog enkele 
argumenten om het huishoudelijke reglement en de daarbij horende tarieven aan 
te passen. 
 
In bijlage vindt u naast het reglement in zijn finale vorm ook een overzichtsdocument dat 
aantoont welke wijzigingen er gebeurd zijn ten opzichte van het huidige reglement. 
 
Enkele nieuwe functies en modaliteiten, zoals het gebruik van de wachtlijst, werden 
toegevoegd aan het reglement. 
 
De betrachting is om voor de Druivenstreek te gaan naar uniformiteit in 
de vakantiewerkingen. Dat houdt in dat zowel animatoren als kinderen en ouders kiezen 
voor een vakantiewerking op basis van hun persoonlijke voorkeur en niet op basis van 
de kostprijs of het loon. De huidige tarieven in Hoeilaart liggen lager dan die in 
de buurgemeenten. Door de tarieven te verhogen bekomen we deze uniformiteit. 
 
Heden gebeurt het nog te vaak dat mensen zich inschrijven voor een hele resem dagen, 
maar de dag zelf niet komen opdagen. Het verhogen van de tarieven kan hier ook als 
maatregel gelden om dit gedrag en verloren opvangplaatsen in de toekomst tegen te gaan. 
 
De sociale korting, tot op heden bekend als de 50% korting, blijft behouden en wordt 
verder gepromoot. De korting volgt de prijsverhoging niet en zal gelijk blijven aan de prijs 
die ouders nu reeds betalen. De barema's worden jaarlijks wel geïndexeerd.  
 
We zetten in op een inhoudelijk kwalitatief en sterk programma, dat wordt vormgegeven 
door de animatoren en stuurgroep, in tegenstelling tot het aantrekken van externe 
organisaties.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen (toename inkomsten) voorzien in meerjarenplan 2020-2025. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en 
Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue 
en Jo Portois 
 

Artikel 1  
Het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Vakantiewerking en het Jeugdatelier, 
zoals gevoegd in bijlage, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
Het reglement, zoals goedgekeurd op 21 december 2016, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële 
dienst, de communicatiedienst, de stuurgroep Speelpleinen en de voorzitter van 
de jeugdraad. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Coördinator Jeugd van de dienst Vrije Tijd, Communicatiedienst, voorzitter Jeugdraad. 
 

* * * 
 
O.P.6 Dienst Vrije Tijd. Vakantiewerking. Voorstel vernieuwde verloning voor 
animatoren. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 18 november 2019: principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen voor het voorstel aangepaste verloning voor animatoren. Formulering 
adviesvraag aan jeugdraad en stuurgroep speelpleinen. 

• 22 november 2019: bijeenkomst van de stuurgroep speelpleinen waarop suggesties 
en aanpassingen werden gedaan voor het voorstel aangepaste verloning voor 
animatoren en positief advies werd afgeleverd. 

• 4 december 2019: jeugdraadzitting waarop positief advies werd afgeleverd voor 
het voorstel aangepaste verloning voor animatoren. 

 
Feiten en context 
 
Hoeilaart hanteert al jaren een verloningsysteem dat gebaseerd is op ervaringsopbouw van 
de animatoren. Jammer genoeg kampen we al jaren met een structureel tekort aan 
animatoren waardoor het telkens opnieuw een hele uitdaging is om voldoende begeleiding 
te kunnen voorzien voor de kinderen die gebruik maken van de gemeentelijke 
vakantiewerking. 
 
In navolging van de filosofie rond de vakantiewerking om gelijkwaardige werkingen 
te ontplooien in de Druivenstreek dient ook de verloning van animatoren herbekeken 
te worden. We streven ernaar dat zowel ouders, kinderen, als animatoren 
een vakantiewerking kiezen op basis van persoonlijke voorkeur en niet op basis van 
de kostprijs of het loon dat ze er krijgen.  
 
Door de tarieven aan te passen stellen we dit al gelijk voor de deelnemers. Zo betaal je in 
de Druivenstreek dan overal een gelijkwaardige prijs. Met dit voorstel zal ook de verloning 
van de animatoren gelijkgesteld worden. 
 
Naast het gelijkstellen van de lonen met de buurgemeente omvat het voorstel nog enkele 
andere bepalingen, zo wordt onder andere duidelijk omschreven wat er verstaan wordt 
onder 'attest', maar ook welke verantwoordelijkheden de stuurgroep speelpleinen heeft. 
 
Juridische gronden 
 

• Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016: besluit omtrent de verloning van 
animatoren. 

 
Advies 
 
De jeugdraad en stuurgroep speelpleinen verlenen beide een positief advies voor 
de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het advies van de jeugdraad en verslag 
van de stuurgroep zijn terug te vinden in bijlage. 
 
De financiële dienst en personeelsdienst werd betrokken bij de opmaak van het voorstel. 
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Argumentatie 
 
Het voorstel voor de nieuwe lonen is gebaseerd op een analyse van de verloning in 
buurgemeenten Overijse en Tervuren. Op basis van deze verloningssystemen werd dit 
voorstel opgemaakt en een simulatie gemaakt van de daaraan gekoppelde kostprijs.  
 
Om het structureel tekort aan animatoren tegen te gaan is een verhoging van de lonen 
voor animatoren aangewezen. Deze loonsverhoging is echter niet eenzijdig en zal dan ook 
een groter engagement vereisen van de animatoren en stuurgroep, die zich samen met 
de dienst Vrije Tijd, verder zullen inzetten in een verhoging van de kwaliteit van de 
vakantiewerking. 
 
Door de lonen en tarieven gelijk te schalen met de buurgemeenten bekomen we 
een systeem waarbij deelnemers en animatoren hun keuze kunnen maken op basis van 
persoonlijke voorkeur, niet meer op basis van kostprijs of verloning. 
 
We zetten verder in op een kwalitatieve werking, waarbij gefocust wordt op de sterkte van 
de animatorenploeg. Er wordt een sterk aanbod uitgewerkt vanuit de animatoren en 
stuurgroep, in tegenstelling tot het aantrekken van externe aanbieders.  
 
In bijlage zijn twee documenten terug te vinden:  

• Nota waarin de verloning en bijbehorende regels toegelicht worden 
• Vergelijk van loonsysteem Overijse - Tervuren -Hoeilaart  

 
Enkel de animatoren die een attest behalen kunnen in functie van hun ervaring een hogere 
vergoeding ontvangen. Het behalen van een attest is niet verplicht, maar de animator 
zonder attest zal op termijn geen aanspraak kunnen maken op een hogere vergoeding. 
  
De totale kost verhoogt, maar het doel is dat animatoren gedurende langere tijd zullen 
blijven waardoor er meer ervaring aanwezig zal zijn op het speelplein. Dit komt niet enkel 
de kinderen ten goede, maar ook de animatoren die nieuw instromen. Zij zullen beter 
ondersteund kunnen worden door de animatoren met veel ervaring.  
 
Dit systeem stuurt een signaal naar ouders dat het speelplein een kwalitatieve werking 
vooropstelt en wil jongeren stimuleren om zich te verdiepen in het jeugdwerk. Het behalen 
van een attest in het jeugdwerk creëert een gefundeerde basis voor verdere stappen in 
het jeugdwerk en bekwaamt de jongere in kwestie in het omgaan met kinderen.  
 
Bovendien krijgen de jongeren een extra stimulans aangezien geattesteerde animatoren 
er ook financieel op vooruit gaan. Wij geloven dat we zo het tekort aan animatoren op 
termijn kunnen oplossen. Naast de loonsverhoging wordt ook extra ingezet op inhoudelijke 
ondersteuning en begeleiding van de animatoren en de stuurgroep speelpleinen. 
 
Met deze maatregel komt het Hoeilaartse speelplein op hetzelfde verloningsniveau als 
vakantiewerkingen uit de streek en tracht het jongeren en ervaren monitoren langer aan 
zich te binden.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien in begroting 2020-2025. 
Post wordt ondergebracht onder bevoegdheid van de personeelsdienst. 
 

Financiële gevolgen voorzien 
 
 
 
 

Vergoeding monitoren 
Beleidsitem: 0751-06 
Beleidsdomein: BD-5 
Actieplan: AP-5.1 
Actie: A-5.1.0 
AR: 613250 

beschikbaar budget: 
€ 78.000 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8710-6356-9205-8658.

https://www.verifieer.be/code/8710635692058658


Gemeenteraadszitting van 27 januari 2020 

 
 

 

10 

BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Artikel 1  
Het voorstel tot aanpassing van de verloning van animatoren, zoals gevoegd in bijlage, 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 omtrent de verloning van animatoren wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, 
de financiële dienst, de communicatiedienst, de stuurgroep Speelpleinen en de voorzitter 
van de jeugdraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Coördinator Jeugd van de dienst Vrije Tijd, voorzitter jeugdraad, communicatiedienst. 
 

* * * 
 
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Infrastructuurreglement. Definitief voorstel. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• November 2018: eerste bespreking en stellingenoefening op de sportraad en raden 
van beheer GC Felix Sohie en Jeugdwerkinfrastructuur.  

• 7 februari 2019: verzenden oproepingsbrief naar de raden voor het samenstellen 
van de werkgroep. 

• 28 maart 2019: opmaak marktonderzoek naar tarieven in de buurgemeenten. 
• 19 juni 2019: werkgroep infrastructuur met vertegenwoordiging uit de raden. 
• 12 augustus 2019: bezoek aan college met waarde-oefening. 
• 26 augustus 2019: bezoek aan college met eerste voorstel tarieven. 
• 26 augustus 2019: werkgroep infrastructuur met vertegenwoordiging uit de raden. 
• 2 september 2019: bezoek aan college met terugkoppeling werkgroep. 
• 4 oktober 2019: intern overleg dienst vrije tijd met personeelsdienst en financiële 

dienst. 
• 14 oktober 2019: intern overleg dienst Vrije Tijd met financiële dienst. 
• 17 oktober 2019: dienstoverleg dienst Vrije Tijd waarop voorstel reglement werd 

voorgelegd en besproken. 
• 21 oktober 2019: voorstelling reglement met tarieven op college.  
• 19 november 2019: toelichting van het reglement aan de adviesraden in 

SJC Koldam. 
• 9 december 2019: bezoek aan het college met adviezen van de raden, verwerking 

van de adviezen in het reglement. 
• 16 december 2019: ontvangst en verwerking bijkomend advies Cultuurraad. 
• 23 december 2019: goedkeuring definitief voorstel op het college van burgemeester 

en schepenen, akkoord voor agendering op gemeenteraad januari. 
 
Feiten en context 
 
In bijlage is het definitieve voorstel voor het nieuwe infrastructuurreglement terug te 
vinden. De geformuleerde adviezen van de Cultuur-Jeugd-, Sport- en Seniorenraad, zoals 
besproken op het college van 9 december 2019, werden verwerkt in het definitieve 
voorstel. Ook het bijkomend advies van de Cultuurraad werd hier aan toegevoegd. 
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Juridische gronden 
 

• Huidig reglement voor de huur van gemeentelijke infrastructuur; goedgekeurd op 
de gemeenteraadszitting van 16 december 2015. 

 
 
Advies 
Afgevaardigden van de adviesraden werden betrokken bij de opmaak van het reglement. 
 
Er werden ook adviezen van jeugdraad, cultuurraad en sportraad ontvangen. De daarin 
voorgestelde maatregelen werden in de mate van het mogelijke verwerkt in het reglement. 
 
Argumentatie 
 
De dienst Vrije Tijd verleent een positief advies voor de goedkeuring van het nieuwe 
reglement voor het gebruik van infrastructuur en aanverwante dienstverlening. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien in meerjarenplan 2020-2025. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en 
Steven Coppens 

 4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue 
en Jo Portois 

 
Artikel 1  
Het reglement voor het gebruik van infrastructuur en aanverwante dienstverlening, zoals 
gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 
 
Artikel 2  
Het reglement, zoals goedgekeurd op 16 december 2015, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, 
de financiële dienst, de dienst communicatie, de voorzitters van de Sport-, Cultuur-, 
Senioren- en Jeugdraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, 
de financiële dienst, de dienst communicatie, de voorzitters van de Sport-, Cultuur-, 
Senioren- en Jeugdraad. 
 

* * * 
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O.P.8 Omgeving. Grondafstand. Verkaveling Sloesveldstraat 89 en 
Tenboslaan 79+. Bepaling grondafstand op 4m uit de as van de Sloesveldstraat. 
 
DE RAAD, 
 
Motivering - voorgeschiedenis 
 
Landmeter Ludo Vanherentals dient in opdracht van Firmin Paternoster een aanvraag in 
om grond te verkavelen ter hoogte van de Sloesveldstraat 89 en de Tenboslaan 79+. 
 
Het betreft omgevingsdossier met referentie OMV_2019076488 en gemeentelijk 
dossiernummer 2019 03 V. Documenten en plannen terzake zijn gevoegd in bijlage. 
 
Feiten en context 
 
De verkaveling omvat 3 loten:  
loten 1 en 2 zijn gelegen in de Sloesveldstraat ter hoogte van nr 89 en 
lot 3 is gelegen in de Tenboslaan ter hoogte van nr. 79+. 
 
De gemeentelijke technische dienst heeft advies verleend over de zaak der wegen, dat 
luidt als volgt:  
 

In de Sloesveldstraat dient een nieuwe rooilijn te worden vastgesteld op 4m 
uit de as van de straat. Hiervoor dient er gratis grondafstand te gebeuren zoals 
aangeduid op het bijgevoegd plan. 
 
In de Tenboslaan is de bestaande rooilijn op 5m uit de as van de straat reeds 
vastgesteld. Bijgevolg dient er ter hoogte van het lot 3 in de Tenboslaan geen 
gratis grondafstand meer te gebeuren. 

 
Motivering - juridische gronden 
 
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening VCRO en de uitvoeringsbesluiten. 
 
De regelingen van het Rooilijnendecreet en de bepalingen van 
het Omgevingsvergunningsdecreet gelden voor omgevingsvergunningsprocedures 
opgestart tot en met 31 augustus 2019.  
De vergunningsprocedure voor dit dossier werd opgestart op 9 augustus 2019. 
 
Argumentatie 
 
Een aanvraag werd ingediend door landmeter Ludo Vanherentals in opdracht van 
Firmin Paternoster voor het verkavelen van een perceel grond gelegen langs 
de Sloesveldstraat 89 en de Tenboslaan 79+ in 3 loten voor het bouwen van 3 vrijstaande 
ééngezinswoningen. 
 
Het tracé van de bovenvermelde Sloesveldstraat ter hoogte van genoemde grond moet 
worden gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4 meter uit de as van 

de Sloesveldstraat, en dit zoals aangeduid op het bijgevoegd plan. 
 
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen met als doel de verbreding van 
de bedoelde straat en de aanleg van een veilig voetpad mogelijk te maken. 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 
inzonderheid op artikel 133 § 1. 
 
Het college van burgemeester en schepenen is in zitting van 16 december 2019 akkoord 
gegaan met het voorgestelde. 
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Motivering financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Artikel 1 
In de Sloesveldstraat wordt het tracé van de gemeentelijke verkeersweg, ter hoogte van 
de eigendom van Firmin Paternoster met betrekking tot de ingediende 
verkavelingsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld op 4 meter uit de as van de straat 
en dit zoals aangeduid op het bijgevoegd plan. 
 
Artikel 2 
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar 
domein worden ingelijfd. 
 
Artikel 3 
De grondafstand zal gratis gebeuren , bij administratieve akte van grondafstand, te 
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 
27/05/1870. 
 
Artikel 4 
Met het oog op de verkavelingsvergunning in kwestie zullen de aanvragers aan het college 
van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan, overhandigen, 
met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze beslissing zal 
worden afgestaan. 
 
Artikel 5 
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingvergunning wordt 
toegestaan. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Christine Torel 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant, dienst Omgeving. 
 

* * * 
 
O.P.9 Secretariaat. Motie Roby Guns. De Lijn. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Motie ingediend door dhr. Roby Guns op 7 januari 2020. 
 
Feiten en context 
 

- Wij verwachten dat De Lijn méér en beter inzet op communicatie naar haar klanten 
toe. Zeker wanneer, door welke omstandigheid dan ook, bussen worden afgeschaft. 
De voorbije maanden bleven verschillende klanten letterlijk in de kou staan zonder 
enige vorm van correcte informatie. 
 

- In het kader van de communicatie naar de reizigers is de app van De Lijn in hier 
zeker een verbetering. We vragen om deze mogelijkheden zeker verder te 
ontwikkelen. We denken aan push meldingen voor specifieke lijnen en uren. 
In het kader van de toegankelijkheid wensen we om schermen met actuele 
informatie in ons centrum te plaatsen zoals op andere locaties reeds bestaat. 
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- We willen ook voldoende aandacht vragen voor senioren die af en toe de bus 
gebruiken naast de schoolgaande jeugd en pendelaars naar het werk. Oudere 
mensen missen meestal de soepelheid om door het gangpad van een rijdende bus 
te stappen tot ze een zitje hebben gevonden. Dus even wachten met vertrekken tot 
de senioren zitten is geen overbodige luxe. 
 

- Daarnaast willen we ook de tip geven om de nieuwe mobibkaarten voortaan met 
de post op te sturen. Voor oudere reizigers is het geen sinicure om een nieuwe 
kaart op te halen in Brussel-Noord of Leuven als hun oude kaart kapot is. Bovendien 
is het ook onlogisch om deze mensen een vervoersbewijs te laten betalen wanneer 
ze reeds een volledig abonnement hebben betaald. 

 
- We stellen voor dat aankondigingen aan de haltes worden geplaatst op ooghoogte. 

Het valt al eens voor bij openbare werken dat er haltes niet worden bediend. 
Dan worden er borden voorzien om te tonen welke haltes wel worden bediend. 
We vinden het niet kunnen dat deze soms op meer dan twee meter hoogte worden 
geplaatst. 
 

- Wij vragen dat er méér inspanningen worden geleverd om het openbaar busvervoer 
te blijven organiseren, ook al zijn er door bepaalde evenementen onderbrekingen 
op het bustraject. Wij stellen vast dat tijdens de organisatie van wielerwedstrijden 
er geen moeite wordt gedaan om het busvervoer te blijven garanderen, eventueel 
mits een tijdelijk gewijzigd traject. 
 

- Wij eisen tot slot een betere afstemming tussen het aanbod van de NMBS en 
De Lijn. De afstand tussen het centrum en station van Groenendaal bedraagt 
ongeveer 1 KM. Het is zeker realistisch om meer pendelaars op de trein te krijgen. 
De voorwaarde hiervoor is een betrouwbare afstemming tussen 
de vervoersmaatschappijen. We stellen vast dat er regelmatig bussen snel 
vertrekken net op het moment wanneer er een trein toekomt in het station van 
Groenendaal. Dit wordt ervaren als pestgedrag door heel wat pendelaars. 

 
Juridische gronden 
 
/ 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Enig artikel 
De raad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om 
het actieplan verder te concretiseren, zowel financieel als organisatorisch.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 

* * * 
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Vragen en antwoorden. 
 

1) Alain Borreman had een vraag over de jeugdopbouwwerkster. We hebben 
vernomen dat de jeugdopbouwwerkster ontslag heeft genomen en vragen ons af 
hoe het nu verder moet met dit project met de hangjongeren. 
Pieter Muyldermans bevestigt dat de jeugdopbouwwerkster ontslag genomen heeft. 
Ze was niet bij ons dienst. We hebben een convenant met de vzw Uit de Marge. Dit 
liep nog een aantal maanden en was een overeenkomst voor 0,7 FTE. Zij heeft een 
voltijdse baan gevonden dichter bij huis en is gestopt bij vzw Uit de Marge. we 
hebben dat met vzw Uit de Marge kort besproken en aangezien ons nog maar een 
aantal maanden rest, de tijd om terug iemand aan te werven en in contact te laten 
komen met de jongeren , lijkt het voor beide partijen tekort om dit uit te voeren. 
Wat met het resterende budget? We gaan samen met Uit de Marge bekijken wat 
het volgende traject kan zijn. We hebben in het MJP budget voorzien voor de 
jeugdopbouwwerking, maar we gingen evalueren op het einde van de 
samenwerking of we op dezelfde manier gingen verderwerken. Deze oefening 
vatten we iets sneller aan en bekijken we samen met Uit de Marge wat er als 
alternatief kan komen. Onze wens was ook om samen te werken met Overijse of 
een andere buurgemeente. De meeste jongeren die in Hoeilaart rondhangen, doen 
hetzelfde in Overijse, ze respecteren niet de gemeentegrenzen. 
Patrick Demaerschalk vraagt of er timing is afgesproken. Pieter Muyldermans 
bevestigt dat er geen timing is afgesproken We hebben dit net voor het kerstverlof 
vernomen en Claudia was nog werkzaam tot twee weken geleden. We moeten de 
gesprekken nog opstarten maar onze jeugdconsulent was vorige week ook in verlof. 
We hebben dit ook onmiddellijk met de politie en jeugdinspecteur besproken. De 
laatste weken hebben we in Hoeilaart verergerde activiteit gehad rond het 
gemeenschapscentrum. Van alle dingen die gebeurt zijn , zijn er PV's opgemaakt 
en wordt door de politie opgevolgd. Van het laatste incident heb ik deze morgen 
vernomen. dat de daders geïdentificeerd zijn. De politie doet een verhoogde 
waakzaamheid en identificeert de jongeren meer als ze op plaatsen zijn waar ze 
niet moeten zijn en op tijdstippen waar ze niet horen te zijn. 
 

2) Alain Borreman had een vraag over het parkje aan het Lindeke. Er was beloofd dat 
er met de bouwheer overleg ging plaatsvinden om het parkje in zijn oorspronkelijke 
staat terug te brengen. Het parkje is wel opgeruimd maar bevindt zich in een zeer 
slechte staat : alle begroeiing is weg, de banken moeten vervangen worden. Is de 
bouwheer hierover al aangesproken en zijn hier afspraken uit gekomen? Marc 
Vanderlinden. De bouwheer is hierover aangesproken en onze technische dienst is 
ter plaatste geweest voor inspectie. We willen daar nieuwe beplantingen 
aanbrengen die niet zo hinderlijk is voor de bewoners op de gelijkvloers. De 
bouwheer heeft ook aangegeven dat hij de vervanging van de banken voor zijn 
rekening wil nemen. Hiervan heeft Marc nog geen bevestiging op papier maar Marc 
gaat er vanuit dat dit toch tot een goede einde komt. De oplevering van de bouw is 
ondertussen gaande en de buitenomgeving wordt stilaan afgewerkt en hoopt dit in 
de komende werken/maanden te realiseren. 
 

3) Alain Borreman heeft nog een vraag voor Joris Pijpen. In de verschillende 
verkiezingsprogramma's werd er voorgesteld om gratis WIFI in Hoeilaart te 
voorzien. 
Bestaat dit project nog? In welk stadium bevindt zich dit?  
Joris Pijpen bevestigt dat we destijds ingeschreven hebben op een Europees project 
om dit te doen om zo 10.000 euro aan subsidie te ontvangen van Europa. We 
hebben dit uiteindelijk ook gehaald maar de voorwaarden bleken een vergiftigd 
geschenk waarvoor we installaties moeten uitvoeren en geen vrije keuze hadden 
van levanciers. We hebben dit opzij geschoven met de wetenschap dat er reeds 
veel openbare wifi is op vele plaatsen. Ik heb van u ook een schrijven ontvangen 
waarin uitgelegd werd dat de wifi in het GC Felix Sohie niet voldoende werkt. We 
gaan er voor zorgen dat het wifi netwerk wel degelijk werkt binnen de huidige 
installatie en constellatie. Er is ook een tijdelijke wifi in het jeugdcentrum voorzien 
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die ook zal omgevormd worden tot een volwaardige openbare wifi. We zijn 
inderdaad nog aan het bekijken intern hoe we dit gaan aanpakken, wordt het een 
full bown open wifi of een gesloten wifi omdat de veiligheid te garanderen met in 
onze gedachte wat er in Willebroek is gebeurd. 
 

4) Patrick Demaerschalk had nog vraag in verband met het reglement van recepties 
van jubilarissen, cadeaubonnen bij geboortes. Dit agendapunt werd tijdens 
de zitting van 16 december 2019 uitgesteld. Komt dit nog terug op de agenda van 
de gemeenteraad? Tim Vandenput bevestigt dat dit afgevoerd werd omdat dit 
administratief en juridisch nog niet afgehandeld werd. We zullen ten gepaste tijde 
dit terug naar de gemeenteraad brengen, waarschijnlijk in maart of april. 
 

5)  Julie Bollue wou even iets tonen dat perfect binnen het MJP past namelijk in Kortrijk  
gaan ze een fietsstraat maken waar de auto's perfect kunnen volgen. Hier is een 
voorbeeld hoe een fieststraat er kan uitzien. Daarnaast is er ook iets voor een 
veiliger schoolomgeving. Al heel lang bestaat het octopusplan , die grote kleurrijke 
octopussen die je ziet staan aan de schoolomgeving. Sinds 2006 bestaat het 
octopuscharter, waar de gemeente Huldenberg en Overijse dit charter mee 
ondertekend hebben. In dit charter gaat het over verbeteren van de veiligheid en 
kindvriendelijkheid van de weginfrastructuur maar ook over de ontplooiing van 
vaardigheden van kinderen in het verkeer. Ondertussen is er een nieuwe visie 
ontwikkeld waar er dus terug aandacht is voor verkeeersveiligheid en duurzaamheid 
maar ook voor vergroening, ontmoeting en beweging, participatie en co-creatie. Er 
werd een nieuw charter gelanceerd onder de naam Schoolomgeving 2.0. en met dit 
charter engageert de gemeente zich om ondere andere de schoolomgeving veilig te 
maken maar ook om de scholen te ondersteunen bij de organisatie van campagnes 
en verkeersacties. De gemeente kan bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van de 
scholen betalen (het gaat hier om 60 euro) waarmee de scholen campagnemateriaal 
kunnen aanvragen, kortingen op materiaal en acties kunnen bekomen, toegang tot 
een leerplatform waar de kinderen over allerlei dingen over verkeer kunnen leren. 
Binnen hun visie hebben ze een reeks van octopuswerkmarkeringen die er zo uit 
zien (toont een foto) waar de straat heel kleurrijk is en waar ook kleurrijke paaltjes 
aangebracht worden langs de stoeprand. De Vlaamse Overheid geeft subsidies waar 
de gemeente 50% kan terugkrijgen van de gemaakte kosten. Het is een subsidie 
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de schoolomgeving. Het gaat om 
aanpassingen in een straal van 100 meter rond de school of tot het eerste kruispunt 
als dit te ver zou zijn. Los van het feit van het grote mobiliteitsplan, ben ik toch 
meningen dat deze visuele aanpassingen zeer nuttig kunnen zijn. Bij de 
knuffelacties die georganiseerd werden aan de school, zagen we toch een 
verandering van het rijgedrag van de automobilisten. 
 
Pieter Muyldermans bevestigt dat er verschillende aanbieders zijn van dit soort 
dingen. Ik zal het octopusplan in detail bekijken. Op het onderwijsoverleg was er 
een presentatie van het VSV (Vlaamse stichting Verkeerskunde) die ook heel wat 
pakketten aanbieden. De St Clemensschool biedt reeds het fiestexamen aan in de 
derde graad. In het Groene dal doen ze mee met de actie Helm op, Fluo Top. Er 
zijn drie verkeersouders geregistreerd in Hoeilaart. Deze stichting doet ook 
doorlichtingen van de schoolomgeving. Tijdens een vergadering van 
maandagmorgen 27 januari samen met de gemeente , directies van de scholen , 
ouderraad , VSV en politie werden onze proefinstallaties onder de loep genomen en 
om ons voor te bereiden op de evaluatie en te volgen stappen. Er staan een aantal 
vergaderingen ingepland met de bewoners en ouderraad. Binnen de commissie 
Ruimte worden de voorstellen en plannen uitvoerig besproken, de proefopstelling 
aan te passen of te verlengen of definitief te maken. Wanneer we definitief weten 
langswaar we auto's gaan sturen, kunnen we eventueel met enkele visiuele 
aspecten en herinrichtingen werken. Het visueel aspect is nodig, zelf sta ik als 
gematigd opzichter aan een kruispunt aan de school en merk ik toch verbetering. 
Op de Waversesteenweg is er verbetering maar sommige auto's reden wel iets 
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sneller maar als er een opzichter ter plaatse is , zie je toch aangepast gedrag van 
de automobilisten. 
Julie Bollue vraagt toch een beetje vaart achter dit project te zetten.  
Pieter Muyldermans deelt nog mee dat er vandaag op het college de vacature voor 
mobiliteitsdeskundige is opengesteld. Vandaag wordt dit opgevolgd door Pieter 
Muyldermans, hoofd technische dienst en het afdelingshoofd Ruimte, maar dit is 
geen ideale situatie. We willen zeker ook dat de bewoners mee zijn. Zeker voor de 
bewoners van de wijk Weemstraat-Willem Matstraat is de situatie niet eenvoudig 
en gaan we zorgen voor voldoende draagvlak. Gisteren heeft iedereen een mail van 
een buurtbewoner ontvangen van 7 pagina's lang waarin hij zijn ongenoegen laat 
blijken en waar de verkeersituatie geëvalueerd moet worden. 
Julie Bollue vermeldt dat het toch belangrijk is dat we kunnen profiteren van de 
subsidie. Pieter Muyldermans is op de hoogte van de subsidie en waarvoor we 
kunnen gebruiken en waarvoor niet. Er bestaan subsidies bij Vlaanderen en bij de 
Provincie, bij elke euro geven zij 1 euro bij met een maximum van 50.000 euro. 

 
6)  Roby Guns wou nog graag een medeling doen. Hij verlaat de gemeenteraad wegens 

onverenigbaarheid omwille van professionele redenen. Roby gaat binnenkort aan 
de slag bij een veiligheidsdienst daardoor mag ik geen politiek mandaat uitoefenen. 
Ik wil jullie graag bedanken voor de vruchtbare gesprekken en discussies. 
Julie Delwick wil graag nog een bedankingswoordje meedelen: 
Beste Roby, 
Ik durf te spreken in naam van iedereen als ik zeg dat onze gevoelens tegenstrijdig 
zijn. Van de ene kant vinden wij dat spijtig dat jij vertrekt. Maar wij zijn blij voor u 
met je nieuwe job. Samen met John en het team hebben jullie sinds 2012 hard 
gewerkt aan de verbetering van onze partij. En het is jullie gelukt. 
Jij bent een van de sterke pijlers van onze partij, liberaal in hart en nieren, zeer 
gedisciplineerd en zeer geëngageerd.  
Het was een moeilijk om je te kunnen vervangen bij al uw mandaten: de 
gemeenteraad, de politieraad, de commissie jeugdinfrastructuur, de raad van 
beheer GC Felix Sohie, als fractieleider en als voorzitter Jong VLD. En ik ben nog 
zeker iets vergeten! 
Jij staat altijd ter beschikking van anderen. En dat merken we aan uw pertinente 
interventies tijdens de vele vergaderingen. Ook tijdens al die jaren heb jij hard 
gewerkt aan oplossingen te zoeken en projecten op poot te zetten voor de 
gemeente. 
Roby, er zal altijd een plaats voor u zijn binnen onze partij.  
Bedankt voor je inzet en we wensen je veel succes met je nieuwe professionele 
uitdagingen! 
Steven Coppens wil ook graag nog een woordje richten aan Roby als voorzitter van 
de gemeenteraad: "Ik bedank u uit naam van deze gemeenteraad en ook op 
persoonlijk vlak , wij zijn begonnen bij jong VLD met Annelies, Eva en ik en dan 
kwamen er jonge snaken bij die een frisse wind lieten waaien, de verandering was 
duidelijk merkbaar met vernieuwde jonge ideeën en vaak discussies. Ik waardeer 
je erg voor je geleverde werk en om mee de steunpilaren op te bouwen voor onze 
partij. Nog veel succes in je nieuwe professionele loopbaan. 

 

 
* * * 
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De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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