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Vanaf punt O.P.2 verlaat Youri Vandervaeren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt O.P.3 vervoegt Youri Vandervaeren, raadslid de zitting. 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 
* * * 

 

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

23 maart 2020. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe:"Het gaat om de goedkeuring van de notulen 
en het zittingsverslag van de openbare zitting van 23 maart 2020." 
 
Jo Portois heeft een vraag bij agendapunt 5 belasting op leegstand. Er was afgeproken 
dat tijdens de vorige gemeenteraad alleen de belangrijke punten aan bod kwamen. 
Eigenlijk was ik verbaasd dat dit punt er bleef opstaan op de agenda. Bij de stemming 
via meeting.mobile heb ik onthouding gestemd, maar ik heb mij vergist. Eigenlijk wilde ik 
nee stemmen met volgende commentaar dat wij dit geen belangrijk punt vinden en dat 
dit niet op de agenda geplaatst moest worden.” 
 
Marc Vanderlinden verduidelijkt: "We hebben dit agendapunt behouden omdat het 
belangrijk is dat we IGO daarvoor aanstellen, dat is binnen dit punt eigenlijk gebeurd. 
Aan het reglement is er weinig gewijzigd, maar IGO is hiervoor officieel aangesteld om 
leegstandregister op te bouwen en verder uit te werken. We wilden ervoor zorgen dat 
IGO zo snel mogelijk aan de start kon gaan, ook niet wetende wat de toekomst ons ging 
brengen. De hoogdringenheid zat in het feit dat IGO zo snel mogelijk van start kon 
gaan." 
 
Jo Portois wou hiervoor een opmerking maken en vragen dat de notulen eventueel 
aangepast zouden worden. 
 
Bram Wouters stelt voor dat deze opmerking opgenomen wordt in de verantwoording 
van het stemgedrag en de stem van Jo Portois zal aangepast worden naar nee-stem met 
de vermelding dat dit punt niet als een dringend punt gezien wordt. 
 

 
* * * 
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O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Wim Laureys. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Wim Laureys heeft ons op de hoogte 
gebracht van zijn ontslag. We zijn door de omstandigheden ondertussen al enige tijd 
verder. Youri Vandervaeren wordt als kandidaat-lid voorgesteld. Ik heb hier de 
geloofsbrieven, waaruit we kunnen vaststellen dat hij aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid 
bevindt. 
Ik vraag dan ook de goedkeuring van deze geloofsbrieven, alvorens we kunnen overgaan 
tot de eedaflegging. 
 
Nu nodig in Youri uit om de eed af te leggen. De ondertekening zal buiten de zitting 
gebeuren. 
 
Youri, welkom terug bij de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn!” 
 

 
* * * 

 

O.P.3 Algemeen Directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de 

beperking van de verspreiding van het coronavirus 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Midden maart zijn we allen uit balans 
gebracht door de plotse uitbraak van het corona-virus, de onheilspellende curve van de 
besmetting en de maatregelen die werden uitgevaardigd om deze curve af te vlakken. 
Lokaal hebben we ook snel moeten bijsturen om de federale maatregelen in onze eigen 
werking. 
Jullie ontvingen een lijst met alle acties, groot en klein die er door het bestuur opgestart 
werden of ondersteund werden." 
 
Tim Vandenput licht toe: "Als college vind ik nodig om een toelichting geven aan de 
gemeenteraad, zowel schriftelijk (via de ontvangen nota) als mondeling bij getroffen 
maatregelen in de strijdtegen het coronavirus. Hierna zal elke schepen in zijn of haar 
bevoegd domein een toelichting geven bij de nota om meer duiding te geven. We zijn al 
een 6-tal weken in deze situatie maar we hebben toch niet stilgezeten. We zijn altijd van 
oordeel geweest om maatregelen die door de federale of Vlaamse overheid genomen 
werden te volgen en te vertalen naar ons lokaal niveau. De eerste prioriteit was het 
woonzorgcentum. Na de vergadering bij de gouverneur, werd er onmiddellijk een college 
bijeengeroepen en ook contact genomen met de verantwoordelijken van het WZC om de 
nodige maatregelen te nemen, namelijk het afsluiten van het WZC zodat er niemand 
meer binnen kon komen. Ook acties genomen voor de kwetsbare doelgroepen onder 
andere voor de senioren. We hebben ook nagedacht over maatregelen die we kunnen 
nemen ter ondersteuning van de lokale economie en verenigingen. Onze uitgangspunten 
zijn de volgende : 
•de gegeven ondersteuning moet complementair zijn met de ondersteuning gegeven 
door Vlaamse en federale overheid 
•duurzame ondersteuning voor sectoren en vereniging, dit wil zeggen structureel en met 
impact 
•nastreven van gelijkheid binnen een groep van verenigingen en binnen een sector van 

handelaars 
Na de aankondiging van de veiligheidsraad vorige vrijdag zijn er mondmaskers verplicht 
op bepaalde plaatsen, onder andere openbaar vervoer maar dit zou in de toekomst 
uitgebreid kunnen worden. Vorige week op het college werd er overlegd over het al dan 
niet aankopen van mondmaskers, maar toen hebben we besloten om dit nog niet te doen 
omdat we nog niet wisten of dit verplicht ging worden. Naar aanleiding van de 
veiligheidsraad van vorige vrijdag is dit uitgeklaard en tijdens het college van vandaag 
(lees 27 april 2020) hebben we een beslissing genomen om zeer snel die mondmaskers 
bij de bevolking te krijgen. De federale overheid heeft zo’n 15 miljoen mondmaskers ter 
beschikking alsook twee filters per inwoner en dit wordt verdeeld onder de bevolking. Het 
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zal al vanaf volgende week verdeeld worden. Vanaf 4 mei zijn ze verplicht en zullen wij  
dit in 3 fases aanpakken. 

1) eerste fase : oproep op ons online platform voor vrijwilligers die thuis 
mondmaskers kunnen maken en waar mensen die mondmaskers nodig hebben 
ook hun oproep kunnen plaatsen. We gaan een afhaalpunt organiseren en een 
prioriteitenlijst opstellen. 

2) tweede fase : bestelling van 12.000 stoffen mondmaskers die midden mei zouden 
geleverd moeten worden. Er is een lastenboek op het college goedgekeurd en 
werd verstuurd naar 4 verschillende leveranciers. Ten laatste woensdag 
verwachten we hun antwoorden zodat we onze bestelling kunnen plaatsen. 

3) derde fase : inschrijven op de groepsaankoop van Haviland omdat we twee of drie 
mondmaskers willen voorzien per inwoner. Wanneer deze leverbaar zullen zijn is 
nog niet zeker. 

 
Eva De Bleeker licht haar domein toe: "Zodra de lockdown begon, hebben we beslist om 
het WZC te sluiten voor bezoekers en familie. Al het personeel heeft zich onmiddellijk 
geëngageerd om de regels te volgen en heeft infosessies gekregen over 
beschermingsmateriaal en welke stappen er genomen zouden worden wanneer wat zich 
voordeed. Wanneer een personeelslid het minste symptoom zou vertonen, dan blijft die 
persoon onmiddellijk thuis, wordt die getest en wordt iedere bewoner in zijn kamer 
gehouden totdat het zeker is, dat de test negatief is. Het betrokken personeelslid kan 
terug aan het werk, wanneer hij of zij genezen is. Er is een heel positieve respons 
gegeven op onze oproep aan de bevolking voor mondmaskers te maken en leveren aan 
ons WZC. Tevens hebben we heel veel giften ontvangen van leveranciers en familie van 
bewoners voor ons personeel en bewoners. Er is ook een afdakje gemaakt voor 
familieleden van de bewoners waar ze zaken kunnen afgeven en die dan aan de 
bewoners worden bezorgd. Er werden labojassen geleend van het H. Hartcollege in 
Tervuren. Omdat er geen bezoek meer toegelaten is, proberen we allerhande 
alternatieven te voorzien waar er toch contact mogelijk is met de bewoners. Er worden 
zwaaimomenten georganiseerd. Hiervoor krijgen we heel positieve respons van de 
familieleden , kennissen en vrienden van de bewoners. De sociale robot Pepper is een 
shot in de roos om de bewoners te laten whatsappen met hun familie. De bewoners 
spreken dan tegen een echt persoontje en dit vinden ze heel leuk. Er is een specifieke 
nieuwsbrief en er worden ook facebook berichten geplaatst door het WZC over het reilen 
en zeilen in ons woonzorgcentrum om het contact met de buitenwereld zoveel mogelijk 
te behouden. Er zijn geen nieuwe opnames geweest tussen 12 maart en 15 april en op 
basis van nieuwe richtlijnen zijn er daarna weer opnames gebeurd. Het 
dagverzorgingscentrum is volledig gesloten maar we blijven een heel goed contact 
onderhouden met deze mensen die daar dagelijks te gast waren. Er werd alle mogelijke 
hulp voorzien bij hun thuis. Ook werd er een soort van quarantaine vleugel geïnstalleerd 
waar besmette personen volledig geïsoleerd kunnen verblijven en de verzorging gebeurt 
er volgens striktere maatregelen (schorten, maskers, shields). Er is ook een algemene 
test voor alle personeelsleden van het WZC nu woensdag 29 april 2020 voorzien. In de 
hoop dat deze tests negatief zijn , dat we kunnen vrijwaren dat er geen enkele 
besmetting is in het WZC. Er was een verplichte opname vanuit een ziekenhuis uit het 
Brusselse. Er was een persoon uit Hoeilaart gevallen, was daarvoor opgenomen in een 
ziekenhuis. Ondertussen had ze ook een longonsteking opgelopen maar was ondertussen 
aan de beterhand. Volgens het protocol van het ziekenhuis moest ze ergens opgevangen 
worden. Omdat ze van Hoeilaart afkomstig was, moest er een verplichte opname 
gebeuren in het woonzorgcentrum. Wij hadden gevraagd dat die persoon getest werd op 
corona, maar volgens het ziekenhuis vertoonde deze persoon geen symptomen zodanig 
dat er geen test nodig was. Zodra deze persoon bij ons aangekomen was, heeft onze arts 
onmiddellijk een test gedaan en is deze persoon onmiddellijk in een isolatiekamer 
ondergebracht. De test bleek positief maar deze bewoner is nooit met andere bewoners 
in contact geweest, maar wel met 4 personeelsleden (geen fysiek contact). Tot nu toe 
vertonen deze personeelsleden geen symptomen. Zaterdag werd deze persoon 
overgebracht naar het ziekenhuis in Vilvoorde om doorverwezen te worden naar een 
schakelzorgcentrum. Het is dankzij het snelle optreden van de arts , de directeur van het 
WZC en afdelingshoofd Mens dat er tot nu toe geen enkele besmetting is in ons WZC. Dit 
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is in een notedop wat er gebeurd is en gedaan is in het WZC en hoe we naar de toekomst 
kijken." 
 
Annelies Vanderlinden licht haar domein toe: "Er werden afspraken gemaakt met de 
dokterspraktijk. Zij wilden een aparte lokaal in de kasteelhoeve om patiënten die 
symptomen vertonen, daar verder te kunnen onderzoeken. Dit lokaal wordt elke dag 
grondig onderhouden door onze technische dienst. Wekelijks hebben ze een vergadering 
in de zaal Heerlijkheid met hun team. Het project 80 plussers werd opgestart. Men belt 
elke 80 plussers uit Hoeilaart op met de vraag of ze eventueel hulp nodig hebben 
(thuisdiensten, boodschappendienst, ..) Het ging hier over ongeveer 255 personen en 
ook nog een 80-tal personen die client waren bij Uvalabor werden gecontacteerd, omdat 
Uvalabor de activiteiten had stopgezet. Uit deze belronde zijn er 4 concrete vragen naar 
voor gekomen waarvan 1 boodschappendienst die onmiddellijk ingevuld kon worden door 
een vrijwilliger. Ook cliënten van Uvalabor zijn geholpen geweest door onze 
poetsdiensten van het OCMW en ook een aantal mensen doen beroep op onze warme 
maaltijden. Ook wordt er steeds nagegaan met het woonzorgcentrum of ze de vraag voor 
levering van warme maaltijden wel aankunnen. Bij het OCMW hebben we van de 
overheid 888 euro ontvangen (berekend op het aantal leefloners in Hoeilaart) met de 
vraag om voedselpakketten samen te stellen en te verdelen aan mensen dit het nodig 
hebben. We hebben ervoor gekozen om dit niet te doen (ook toegelicht op het BCSD). 
Wij werken met bonnetjes die de mensen komen afgeven en deze worden dan 
terugbetaald aan hun. Dit geld zal wel zeer snel besteed worden. Als vierde maatregel 
geldt dat de zelfstandigen kunnen gebruik maken van het platform DYSO (waar we een 
overeenkomst mee hebben) bij het invullen van documenten en dergelijke. We zijn ook 
gestart met de verdeling van mondmaskers voor de zorgverstrekkers. Onze medewerker 
welzijn heeft alle zorgverstrekkers gecontacteerd, er zijn nog een vijftal zorgverstrekkers 
waar geen contactgegevens voorhanden zijn, maar deze worden per brief gecontacteerd. 
Alle dokters krijgen 100 mondmaskers en andere zorgverstrekkers ontvangen er 50. Ook 
de senioren van onze gemeente hebben al heel wat kaartjes gestuurd naar de bewoners 
van het woonzorgcentrum. Deze week werd er een tweede belronde georganiseerd naar 
de 80 plussers. Hieruit zijn er geen specifieke vragen gekomen. 
 
Pieter Muyldermans licht zijn domein (Leven en Vrije Tijd) toe: "Voor de afdeling Leven 
zijn we gestart met een platform voor vrijwilligers waarin wij al de vragen dit tot dan zijn 
toegekomen hebben gebundeld. Hier is nog steeds de mogelijkheid om in te schrijven. Er 
zijn nog aantal koppelingen gelukt met de vragen die er waren. Vanaf dinsdag 28 april 
2020 zullen wij via dat platform de oproep lanceren voor de mensen die mondmaskers 
kunnen maken en die er nodig hebben om zo vraag en aanbod te koppelen. De 
bibliotheek is enkele dagen dicht geweest maar is vrij snel opgestart als een 
afhaalbibliotheek. Heel wat inwoners zijn hierover tevreden en het geeft inderdaad wat te 
doen tijdens de lockdown. Zoals eerder gecommuniceerd zijn alle activiteiten in onze 
gemeentelijke gebouwen geannuleerd tot 31 mei 2020. We hebben die beslissing een 
aantal weken geleden genomen op het college omdat er eerst nationaal een lockdown 
aangekondigd was tot na de paasvakantie en we merkten dat een aantal verenigingen 
activiteiten organiseerden in de maand mei. Om te vermijden dat daar veel energie 
ingestoken werd en waarschijnlijk toch niet georganiseerd kon worden door de 
verlenging van de lockdown, hebben we de beslissing genomen om alle activiteiten in 
onze gemeentelijke gebouwen on hold te zetten. Wanneer er een aantal maatregelen van 
hogerhand genomen worden zoals de opstart van de scholen, stellen wij wel onze 
gemeentelijke gebouwen ter beschikking (zoals onze sporthal of lokalen in het Felix 
Sohie) om hun werking mogelijk te maken conform de afgesproken maatregelen zoals 
social distancing. Verder wachten we nog af wat de definitie van de evenementen zal 
zijn die wel georganiseerd mogen worden bij de versoepeling van de maatregelen. Wat 
de ondersteuning van de verenigingen betreft, omdat er momenteel niets in onze 
gemeentelijke gebouwen mag doorgaan, zijn ook hopelijk alle kosten weggevallen. De 
gemeente factureert momenteel niets meer aan de verenigingen voor de huur van de 
lokalen. We hebben de vraag gekregen over de info portieken (er waren er ondertussen 
een aantal besteld en gefactureerd) om na te kijken hoe we hierin tegemoet kunnen 
komen, deze vragen worden momenteel verzameld en opgelijst. Via de raden en vanuit 
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onze eigen diensten zijn we beginnen brainstormen wat we wel kunnen doen, enkele 
ideeën beginnen te ontwerpen, maar we moeten afwachten wat de Nationale 
Veiligheidsraad beslist over wat mogelijk is en wat niet. Voor het Druivenfestival wachten 
we de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af. We hopen inderdaad dat we nog 
een Druivenfestival kunnen houden, maar we zijn er ons van bewust dat eind augustus 
niet alles terug gaat mogelijk worden. We zullen vanaf nu ook beginnen te zoeken naar 
alternatieven, dingen die met een minder grote opkomst mogelijk zijn, maar met de 
bedoeling die we al altijd hebben bij het Druivenfestival namelijk mensen samen brengen 
en er proberen een feestevenement van te maken binnen de grenzen die mogelijk zijn.  
 
Het burenbriefje is nu beschikbaar via ons platform van de vrijwilligers en kan 
gedownload worden en bij de buren in de bus gestoken worden.  
 
De speelpleinen in de paasvakantie zijn niet doorgegaan maar in samenwerking met de 
scholen zijn we vrij snel tot een oplossing voor de opvang. Voor de zomer wachten we 
opnieuw nog af, dat is ook de vraag van de verschillende organisaties (speelpleinen, 
jeugdorganisaties ). Ze vragen ons zolang mogelijk te wachten in de hoop dat er toch 
iets zou kunnen doorgaan. We bereiden ons toch voor op een zomer waar we opvang 
organiseren, onder welke vorm dit gaat zijn is nog later te bepalen. 
 
 In samenwerking met de seniorenraad is er nog een zitbankenwandeling gestart. 
Doorheen de tijd hebben we in Hoeilaart heel wat zitbanken geplaatst maar hebben hier 
geen overzicht van. Via de seniorenraad gaan zij nu een inventaris opmaken om blinde 
vlekken aan te duiden en interessante wandelingen op te zetten.” 
 
Joris Pijpen licht zijn domein Lokale Economie toe: " Ook lokale economie heeft 
onmiddellijk een aantal initiatieven opgestart. Het plaatsen van plexi schermen bij de 
apothekers, in navolging hiervan zijn ook vele handelaars erbij gekomen. Dit heeft u 
waarschijnlijk opgemerkt tijdens het winkelen bij onze lokale handelaars. 
 
We werken aan een gelijke maatregel uit voor de horeca. Voor de concessie van de cafés 
die we in onze eigendom hebben, alsook voor de andere. Dit was een suggestie van de 
oppositie die we graag meenemen. De concessie zijn Sportbar 1560, Sportecho en 
Nerocafé. Sportbar 1560 en Sportecho werken samen met AB Inbev en Nerocafé werkt 
samen met Brouwerij Haacht. We bekijken samen met hen wat de mogelijkheden zijn 
maar het uitgangspunt is wel dat in de mate van het mogelijke gelijkaardig voor hun drie 
zijn.  
 
We werken ook een systeem uit met waardebons samen met de raad voor Lokale 
Economie om waardebons bij de Hoeilanders te krijgen. Als eenmaal de winkels terug 
open zijn, kunnen deze waardebons besteed worden bij de lokale handelaars. Hiervoor 
vindt deze week nog een vergadering plaats om verdere details uit te werken. We doen 
ook promotie voor onze lokale handelaars via onze website voor de afhaaldiensten in de 
verf te zetten en ook via ons led scherm op het gemeenteplein. Volgende week wordt er 
een flyer samen met de badge "Ik koop in Hoeilaart" verspreid in alle brievenbussen van 
Hoeilaart. Dit gaat gekoppeld worden aan een leuke wedstrijd op facebook waar 
waardebonnen gewonnen kunnen worden. Dit ter vervanging van de badge die normaal 
uitgedeeld werd tijdens de meifeesten, het wordt nu een digitale versie. De 
facebookpagina "Ik koop in Hoeilaart" werd gecreëerd waar leuke filmpjes en promoties 
opstaan en ook werd er een whatsapp groep opgericht om informatie te delen.” 
 
Joris heeft zelf een website opgezet "Winkelen in Hoeilaart.be" waarbij mensen 
kadobonnen kunnen kopen om later wanneer de winkels opengaan deze te kunnen 
besteden. Deze website wordt nog verder afgewerkt." 
 
Marc Vanderlinden licht zijn domein toe: "Op onze dienst Omgeving hebben we te maken 
met onze vergunningen en is er vanuit de hogere overheid de kans gegeven om eigenlijk 
het kader waarbinnen deze vergunningen afgeleverd moeten worden aan te passen 
vermits er een verbod was om openbare onderzoeken te organiseren. We hebben dit 
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kader gevolgd en een aantal dossier hadden daaronder te lijden. De mensen zijn daarvan 
op de hoogte gebracht. We wachten af wat het nieuwe kader zal zijn, want het vorige 
kader liep eigenlijk vorige vrijdag af. We kijken uit naar nieuwe richtlijnen in dit geval. 
Wat betreft aannemers hebben wij twee werven gehad die zijn stilgelegd, enerzijds was 
Norré-Behaegel bezig met asfalteringswerken in Ten Trappen en anderzijds de firma De 
Brandt die de werken voor bouw kinderdagverblijf uitvoert. De nutsbedrijven hebben ook 
hun werkzaamheden opgeschort maar zijn ondertussen mondjesmaat gestart, ook Norré-
Behaegel is ondertussen gestart en de firma De Brandt is nog niet gestart met de werken 
aan het kinderdagverblijf. Elia heeft de werkzaamheden hervat op de  
J.B. Charlierlaan, ook de Watergroep heeft stilaan de werkzaamheden hervat ter hoogte 
van G. Dekleermakerstraat en ter hoogte van de Kasteelstraat en Vlaanderenveldstraat. 
Fluvius start gelijkmatig zijn diensten terug op maar sleufwerken blijft voor hun moeilijk 
en dat maakt dat de werken voor de Tenboslaan uitgesteld zijn.naar een latere datum. 
 
Wat de marktbus betreft zijn hier ook maatregelen genomen, aangezien openbare 
markten verboden zijn. Het was niet meer haalbaar om deze bus leeg te laten rondrijden 
en hebben we gevraagd aan de uitbater om vanaf begin april de ritten van marktbus te 
stoppen.  
 
Zoals eerder gezegd zijn er heel wat acties door mijn collega's getroffen zoals het 
opmaken van schermen, het opzetten van de triagepost. De arbeiders en bedienden van 
de technische dienst zijn hier nauw bij betrokken geweest en hebben ervoor gezorgd dat 
die maatregelen in uitvoering konden komen." 
 
Tim Vandenput licht het domein Veiligheid toe: "Er is een ministerieel besluit genomen 
dat als basis dient om de handhaving door de politie te laten gebeuren. In het begin was 
dit toch een beetje moeilijk, maar het werd samen besproken met de collega 
burgemeester van Overijse en de korpschef. Uiteindelijk worden alle maatregelen vrij 
goed opgevolgd door de inwoners, natuurlijk zijn er altijd mensen die een beetje 
hardleers zijn. Zo is er het verhaal dat een jongere tot vijf keer toe dezelfde inbreuk 
heeft gepleegd en werd hij uiteindelijk voor de jeugdrechter gebracht.  
 
Voor de gasboetes had de minister van Binnenlandse Zaken een koninklijk besluit 
genomen dat gasboetes ook konden dienen voor het vaststellen van een inbreuk tegen 
de Covid-19 maatregelen. Wij hebben geoordeeld dit niet te doen, zoals alle 
burgemeesters van grondgebied Brussel-Halle-Vilvoorde omdat voor de politie niet erg 
duidelijk was over het hoe en wat. De meeste inbreuken die vastgesteld worden gaan 
over samenscholing en ook niet-essentiële verplaatsingen. Dit blijkt uit het wekelijks 
overzicht dat ik ontvang. Na een tweetal weken hebben we de parkings van Agentschap 
Natuur en Bos aan de Tumulidreef en aan de Duboislaan moeten sluiten in samenspraak 
met hen omdat er in de weekends toch heel veel volk was. Ook mensen uit het Brusselse 
kwamen tot hier om te wandelen en parkeerden hun auto's daar. De politie kon de social 
distancing niet meer handhaven." 
 
Joris Pijpen licht het domein Communicatie toe: "Al de voornoemde maatregelen vereisen 
een goede communicatie. De maatregelen die van de Federale en Vlaamse overheid 
komen, moeten vertaald worden naar Hoeilaart. Ook werd het plan opgevat om naar 
specifieke doelgroepen te communiceren zoals handelaars, maneges, jeugd, familie van 
bewoners van het woonzorgcentrum zodanig dat we toch zoveel mogelijk mensen konden 
bereiken. Dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad maar uiteindelijk zijn we daar 
toch zeer goed in geslaagd. Ook via de klassieke kanalen zoals website Hoeilaart, app, 
facebook, led scherm en de infoportieken zijn ook ingezet geweest met de richtlijnen 
zoals Blijf in uw kot, social distancing maatregelen." 
 
Tim Vandenput licht het domein Personeel toe: "Vanaf de eerste week hebben we beslist 
om het gemeentehuis en diensten te sluiten. De dienst burgerzaken en de sociale dienst 
zijn open gebleven maar enkel op afspraak. Deze afspraken moeten telefonisch gemaakt 
worden op voorhand. In deze diensten wordt met beperkt personeel gewerkt en ook 
altijd dezelfde groepjes om het overdragen van het virus te beperken. Het overige 
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personeel moet zoveel mogelijk proberen thuis te werken. Hiervoor zijn laptops en pc 
bijgewerkt om dit mogelijk te maken met ook gebruik van Microsoft Teams. Dit is 
allemaal zeer goed gelukt. Alle onze B- en A-niveaus werken van thuis uit en werken 
inhoudelijk. Afdelingshoofden Ruimte, Leven en Mens sturen deze mensen thuis aan en 
dit vraagt wel veel inspanningen om iedereen een beetje op te volgen. De mensen van 
de loods , kuispersoneel die hebben hun werk verder kunnen zetten of hebben ook de 
werkvloer andere taken kunnen uitvoeren. Er zijn twee mensen op technische 
werkloosheid gezet, namelijk 1 persoon uit het WZC die in het buitenland verbleef voor 
een vakantie en die is niet kunnen terugkomen en nog een andere persoon. Technische 
werkloosheid is geldig voor mensen met een contractueel statuut en voor statutairen 
geldt de dienstvrijstelling. De mensen van de sociale dienst en burgerzaken die op de 
dagen dat ze niet aanwezig zijn, werden op dienstvrijstelling geplaatst. Voor technische 
werkloosheid voor de C- en D-niveau vallen de mensen terug op 70 % dat wij toch een 
inspanning doen om naar 85 à 90 % te gaan zodanig dat ze ongeveer op hetzelfde netto 
komen, ook door de maatregelen die door de Federale en Vlaamse overheid werden 
genomen." 
 
Patrick Demaerschalk wil het volgende nog toevoegen: "Eerst wil hij namens de fractie 
een grote dank overbrengen aan het verzorgend personeel van WZC. Deze mensen 
hebben een heel grote inspanning geleverd en hebben er ook voor gezorgd dat er nog 
altijd geen besmetting is in ons woonzorgcentrum. Ook op het vlak van communicatie is 
alles zeer vlot verlopen. Ook het initiatief van de robot is zeer geslaagd. Ook ons 
dankwoord gaat uit naar de gemeente voor al de maatregelen die jullie nemen, het was 
een hele waslijst en daar is ook veel werk van gemaakt. Vanuit onze fractie hebben we 
op 26 maart een brief geschreven, waar we ons zeer constructief en positief hebben 
opgesteld, met de vraag om samen te werken, over de partij politieke grenzen heen, om 
maatregelen uit te werken. We verwachtten hierop een snel antwoord ook omdat we in 
dezelfde situatie zitten en de partijen geen kleur moeten hebben in deze coronatijden en 
we moeten voor 1 doel gaan namelijk goed zorgen voor onze inwoners, verenigingen en 
middenstand. Het is spijtig dat hierop niet is ingegaan maar natuurlijk ondersteunen we 
alle maatregelen die genomen zijn." 
 
Alain Borreman stelt volgende vragen:  

• Ooit zal er in het WZC bezoek toegelaten worden en ook het dagcentrum zal terug 
open gaan. Wordt er al gewerkt aan scenario's of draaiboeken die deze 
maatregelen mogelijk maken? 

• Het initiatief van de 80-plussers is een zeer mooi initiatief. Onze fractie vroeg zich 
af of er geen gebruik kon gemaakt worden van een noodnummer waar mensen 
altijd een luisterend oor kunnen bereiken of als ze problemen hebben waar ze 
kunnen geholpen worden. 

• Er worden mondmaskers verdeeld aan alle zorgverstrekkers. Wie valt juist onder 
de zorgverstrekkers. 

• Zal Uvalabor verplicht worden hun activiteiten te hernemen? Ik heb dit in de pers 
gelezen. Zo ja , wanneer wordt dit terug opgestart? 

• Er zijn heel wat verenigingen die al kosten gemaakt hebben en heel wat 
verenigingen die inkomsten delven omdat de evenementen niet georganiseerd 
kunnen worden. We zouden willen voorstellen de toelage voor de verenigingen 
eenmalig dit jaar te verdubbelen, zodanig dat deze verenigingen het 
coronatijdperk kunnen overleven. 

• We vragen aan de lokale economie om toch snel maatregelen op te starten omdat 
bij heel wat zelfstandigen het water al aan de lippen staat. Men hoeft niet meer 
lang te treuzelen om maatregelen te nemen. 

• Ook nog een vraagje over het systeem van waardebons. De waarde van die 
waardebonnen zou onze fractie graag verdubbelt zien voor de kansarme gezinnen. 

 
Eva De Bleeker beantwoordt de vragen over het woonzorgcentrum en Uvalabor: "Ik zal 
zeker uw dank overmaken aan de betrokkenen en dat zal zeker een hart onder de riem 
zijn voor hun. Het scenario van terug bezoek toe te laten is nog niet opgestart. Tot nu 
toe is er enorm hard gewerkt en ze hebben zich dag en nacht ingezet om alles te doen 
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draaien. Het exitplan uit de lockdown zal op 4 mei beginnen op allerlei manieren zoals 
winkels en scholen. De hogere overheid zal op bepaald tijdstip zeggen dat de 
woonzorgcentra weer open mogen en dan zullen we zeker zo een plan hebben klaar 
hebben. Nu stilaan komt er meer ruimte vrij om hieraan te werken en ik zal dit met de 
leidinggevende bespreken. Als er meer duidelijkheid hierover is, zal dat zeker naar jullie 
toe gecommuniceerd worden. Momenteel bestaat er zo geen exitplan maar ik heb 
gemerkt dat er in andere woonzorgcentras ruimtes worden gecreëerd om bezoekers te 
kunnen ontvangen waar aan de ene kant de bewoner kan zitten en aan de andere kant 
de bezoeker. Zoiets kan zeker deel uitmaken van een exitplan maar op dit ogenblik is er 
nog geen plan maar de komende dagen en weken kan hier zeker aan gewerkt worden. 
 
Wat Uvalabor betreft zijn we sinds vorige week bezig de werknemers en de gebruikers te 
contacteren om een overzicht te hebben hoeveel werknemers en gebruikers er zijn. De 
bedoeling is om vanaf 4 mei de werking terug op te starten maar dit zal gebeuren in 
verschillende fases omdat sommige gebruikers nog moeten telewerken met kinderen in 
huis zodat zij geen poetshulp in huis kunnen toelaten. Afhankelijk van de vraag en 
aanbod (want sommige poetshulpen zijn ziek of zijn bang om terug te beginnen) zal de 
werking terug opgestart worden. Gelukkig voor de start van de coronacrisis hebben een 
groot aantal handschoenen besteld en geleverd gekregen. We zijn ook aan kijken om 
voor iedereen handgel ter beschikking te stellen. Met dit deel van het exitplan zijn we 
volop mee bezig.” 
 
Tim Vandenput legt verder uit: "Ik heb naar u geluisterd en heb ook uw brief gelezen 
maar eerlijkheid gebied ook dat er een aantal zaken in stonden die niet juist waren. De 
twee belastingen die jullie voorstellen zijn al lang afgeschaft en de oproepen om de drie 
cafés te ondersteunen nemen we zeker mee maar moet in gelijke mate zijn met al de 
andere cafés in Hoeilaart en niet alleen deze die in onze gebouwen zitten. Wat het 
voorstel betreft de verdubbeling van de toelage voor verenigingen, zit onze aanpak erin 
dat wij vragen aan de verenigingen hoe zij de opstart zien, in welke timing en wat juist 
hun noden zijn. Dit jaar hebben de verenigingen maar 4 maanden de tijd om hun 
activiteiten uit te rollen, dus logistiek zal de gemeente ondersteuning bieden door het 
aanbod van de lokalen in het GC Felix Sohie en ook bijkomende financiële steun geven, 
niet alleen dit jaar maar ook de volgende jaren. De start zal niet gebeuren met on/off 
knop maar zal geleidelijk gebeuren, niet alle verenigingen zullen al hun activiteiten 
tegelijkertijd kunnen opstarten." 
 
Pieter Muyldermans voegt het volgende toe: "We zijn van plan om met de raden te 
bekijken wat juist de noden zijn, om tegemoet te komen aan die noden. Dit moet 
gebeuren op een duurzame en gelijke manier voor iedereen en dat de verenigingen er 
echt mee geholpen zijn. We nemen uw voorstel mee in de besprekingen." 
 
Joris Pijpen antwoordt op de gestelde vragen: "Bedankt voor jullie suggesties en het is 
inderdaad zo dat we een versnelling hoger schakelen met de lokale economie. We 
moesten de nationale veiligheidsraad afwachten maar nu weten we dat 11 mei toch enig 
lichtpuntje kan brengen, kunnen we daar naar toe werken. De suggestie van de 
waardebonnen voor kansarmen is goed en was binnen de coalitie ook al  naar voren 
geschoven. De enige bemerking is dat we moeten opletten dat we niet gaan 
stigmatiseren. Het gaat hier wel om belastingsgeld dat besteed wordt en we moeten wel 
bewaken dat dit niet samenloopt met maatregelen van federale of vlaamse aard." 
 
Annelies Vanderlinden beantwoordt de vragen van Alain: "Wat betreft de 80-plussers en 
het noodnummer kan ik meedelen dat het nummer van het Sociale Huis nog steeds 
bereikbaar is en de mensen vinden nog altijd hun weg daar naar toe. Nog dagelijks 
ontvangt Jenna vragen die zij zo goed mogelijk probeert te beantwoorden.  
 
De personen die zijn opgenomen als zorgverstrekker zijn eigenlijk de mensen die hun 
adres hebben in Hoeilaart : 36 kinés , 11 tandartsen, 15 dokters, 2 vroedvrouwen, 14 
verpleegkundigen en 3 begrafenisondernemers.  
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De suggestie van de waardebonnen voor kansarme gezinnen kunnen we meenemen 
maar we moeten bekijken om niet te stigmatiseren. Wat we merken is dat er een 
stijgende aanvraag is bij het OCMW, vooral voor mensen die op technische werkloosheid 
zijn gezet en die nog wachten op die hulpkas (deze die niet gesyndiceerd zijn). We 
helpen die nu tijdelijk om in mei te bekijken of we een deel kunnen terugkrijgen of als 
steun moeten geven of als voorschot." 
 
Timothy Rowies stelt nog een vraag aan Joris en Eva: "Het gaat over inclusie en de 
communicatie daar rond. We hebben zeker een goede start genomen in de 
toegankelijkheid van de communicatie. Maar toch zijn er een aantal dingen die niet zo 
duidelijk zijn voor de mensen en dat vind ik toch jammer. Hebben jullie er al over 
nagedacht om een filmpje te vertalen naar gebarentaal of te ondertitelen om daar een 
integraal beeld over te geven? Misschien simpele samenvattingen in gebarentaal getolkt? 
Bijvoorbeeld over Hoeilaart Helpt, Interrand en de bibliotheek. Om dit aanbod aan te 
kunnen bieden aan de inwoners. Maar ook meer algemene zaken bijvoorbeeld over de 
maatregelen van de nationale veiligheidsraad en ook een toegankelijk versie van deze 
maatregelen vertaald naar lokale interpretatie ervan." 
 
Eva De Bleeker beantwoordt deze vraag: " Het is inderdaad zo dat we nog niet vertaald 
hebben naar doventaal, maar we kunnen dat zeker doen voor de meest belangrijke 
zaken samengevat. We hebben wel de maatregelen van de overheid verspreid in 
verschillende talen zodat iedere inwoner toch op de hoogte was, maar specifiek naar 
doven en slechthorenden hebben we nog niet gewerkt maar ik neem de suggestie mee. 
Misschien kan het ook interessant zijn voor jou om een na te gaan wat interessant kan 
zijn om vertaald te worden naar gebarentaal. Dit mag je doorspelen aan Joris of mij." 
 
Joris Pijpen vermeld dat hij zich daarbij aansluit en graag ontvangt hij zeker de 
ervaringen van Timothy hieromtrent. “Het is een beetje onontgonnen terrein voor onze 
dienst communicatie en graag doen we beroep op jouw expertise. Eventueel enkele 
voorbeelden of ideeën zijn welkom. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe beter." 
 
Timothy Rowies vermeldt dat hij zeker tevreden is om te horen dat het college daarvoor 
openstaat en hij zal zeker bekijken wat er in Vlaamse gebarentaal kan aangeboden 
worden. Het is zeker ook al een goede start die genomen werd voor de zaken van de 
federale overheid zo mee te delen en toegankelijk te maken voor iedereen en een aantal 
dingen aan te passen dat is al een heel goede stap naar inclusie toe. 
 
Jo Portois stelt nog een vraag aan Pieter en Tim: "Ik was heel verbaasd dat er misschien 
een alternatief voorgesteld wordt voor het Druivenfestival. Ik heb gepolst bij de 
belangrijkste verenigingen die betrokken zijn bij het Druivenfestival en deze waren nog 
niet op de hoogte.” Jo is blij dat we de maatregelen afwachten van de federale overheid, 
want tot 31 augustus zijn grote evenementen verboden. We kunnen niet wachten tot 
eind juli/begin augustus om duidelijkheid te geven omdat dit ruim laat is voor de 
verenigingen om te kunnen starten met de voorbereidingen. Graag ontvangen de 
verenigingen meer uitleg over te nemen stappen en zo vlug mogelijk. Het gaat hierover 
veel geld zoals Nacht van de jeugd, Nerorock. Tot nu toe hebben ze nog niets voornomen 
maar dan lezen ze wel een artikel in de Serrist. 
 
Pieter Muyldermans verklaart: " Ik heb ook al over dat artikel in de Serrist gehoord maar 
zelf heb ik het nog niet gelezen en heb er ook geen bijdrage in gehad. Wat ik juist 
vertelde over het Druivenfestival, is vrij recent. We weten nog maar sinds een week dat 
massa enevementen tot 31 augustus verboden zijn. We leven nog altijd in de hoop dat 
we een Druivenfestival kunnen organiseren. Hopen op het beste en voorbereiden voor 
het slechtste scenario. We zijn nog niet gestart met de comités en de verenigingen maar 
willen wel parallel nadenken wat alternatieven kunnen zijn, als er beperkingen van 
hogerhand komen. Het zou spijtig zijn dat we van heel de zomer niets kunnen doen om 
toch wat hoop te geven en op een of andere manier toch iets te kunnen organiseren. 
Inderdaad de verenigingen weten daar niets van en jullie zijn de eerste die hierover 
ingelicht worden. Onze diensten zijn ook maar juist op de hoogte, hier zijn enkele jonge 
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ouders bij en van zodra zij beginnen te werken, gaan we denken hoe we dit kunnen 
organiseren rekening houdend met de nodige maatregelen. Vandaag is het nog altijd 
verder voorbereiden zoals we elk jaar bezig zijn." 
 
Tim Vandenput wil graag nog toevoegen dat het zal gaan over zijn artikel in de Serrist: 
 “Ik vind dat wij als beleidsmakers een realistisch perspectief mogen brengen aan de 
organisatoren. Ik zou het ongeschikt vinden, vandaag, dat we moeten zeggen, rekening 
houdende met wat we weten dat er geen massa events georganiseerd mogen worden tot 
31 augustus, dat wij wel een Druivenfestival organiseren met een lichtstoet waar 10.000 
mensen langs de kant staan, met honderden mensen aanwezig bij de Nacht van de 
Jeugd en elke avond duizend mensen in het scoutsdorp samenbrengen. Ik zal citeren wat 
de journalist geschreven heeft en wat ik ongeveer gezegd heb: "Wat onze feesten betreft 
moeten we toch realistisch zijn. Uiteraard moeten we de beslissingen van de regering 
afwachten. We hebben deze week op het college (college van 20 april) reeds van 
gedachten gewisseld, want ik geloof echt niet in de aan en uit knop op 31 augustus. En 
wat met één van de meest bezochte jaarmarkten in onze provincies, lichtstoet, Nacht 
van de Jeugd, een tent plaatsen in het park waar gemakkelijk 1 000 mensen in kruipen. 
Het is nog te vroeg om nu beslissingen te nemen, we moeten waarschijnlijk wel rekening 
houden met een ander Druivenfestival." Elke mens met een beetje gezond verstand weet
dat maatregelen die eind augustus gelden, dat die niet direct zullen wegvallen de derde 
week van september. Dit was het perspectief dat ik wou schetsen en meer ook niet. Er 
zijn geen beslissingen genomen maar als we dit al niet mogen doen en als daar kritiek op 
is, vind ik dat toch een beetje ongepast.” 
 
Jo Portois deelt nog mee dat het zeker niet de bedoeling was om kritiek te geven. Ik wou 
gewoon de aandacht erop vestigen dat de verenigingen ten gepaste tijde ingelicht 
moeten worden of we wel/niet kunnen starten met de voorbereidingen als er een 
beslissing genomen wordt. Als dit als een soort kritiek overkwam, wil ik me zeker 
daarover verontschuldigen.” 
 
Tim Vandenput wil gewoon vermelden dat wij dit niet lokaal zullen beslissen. Het zal de 
regering zijn die zal beslissen. Hoe zal het Druivenfestival eruit gaan zien? In een editie 
zoals we het al jaren kennen of moeten overschakelen naar iets anders? Dit hebben we 
niet in de hand maar wij willen er wel voor zorgen, als er een beslissing genomen wordt 
dat wij direct klaar staan om naar iets anders te gaan. Dat is pro-actief werken. 
 
Luc Meganck heeft een vraag voor Tim en Jo: "Is er al een thema?" 
 
Pieter Muyldermans bevestigt dat er een thema is. Normaal maken we dit rond deze 
periode bekend. Er is momenteel een actie bezig waarbij je een kleurplaat kunt 
afdrukken, inkleuren en aan uw raam hangen en waar een aantal berichten via facebook 
en instagram worden verspreid. Dat is in het kader van bekendmaking van het thema. 
Ongeacht wat er gebeurd zal het thema kunnen blijven. Binnen dit en een paar weken is 
het thema bekend. 
 
Luc Meganck vraagt dit om dat er nu toch veel mensen tijd hebben om over een thema 
te kunnen nadenken.  
 

 
* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. 

Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit agendapunt en volgend agendapunt 
vloeien voort uit de het ontslag van Wim Laureys. Voor de commissie Ruimte heeft de 
CD&V fractie Julie Bollue naar voren geschoven als vervanger van Wim." 
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* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen beleid, 

financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Voor de commissie Algemeen beleid, 
financiën en veiligheid' heeft de CD&V fractie Patrick Demaerschalk naar voren 
geschoven als vervanger van Wim." 
 

 
* * * 

 

O.P.6 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst AGM. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Wij werken samen met 14 andere besturen 
rond alternatieve gerechtelijke maatregelen. Dit betekent dat een medewerker van de 
stad Halle dit voor alle betrokken besturen beheerd. Deze samenwerking wordt 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst." 
 

 
* * * 

 

O.P.7 Communicatiedienst. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap voor 

Integratie en Inburgering. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het Agentschap voor Integratie en 
Inburgering wil een overeenkomst afsluiten om de samenwerking de komende 
bestuursperiode nog meer op maat af te stemmen. Het doet dit met alle lokale besturen 
in Vlaanderen." 
 

 
* * * 

 

O.P.8 Sociale dienst. Besluit tot samenwerking met Agentschap voor Integratie 

en Inburgering voor sociaal tolken en vertalen. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Binnen de algemene 
samenwerkingsovereenkomst kunnen we specifiek een overeenkomst sluiten rond tolken 
en vertalen. Wij hebben binnen de sociale dienst hier soms nood aan en met deze 
overeenkomst hebben toegang tot verschillende tolken." 
 

 
* * * 

 

O.P.9 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van 12 juni 2020. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Op 12 juni zal de volgende algemene 
vergadering van Iverlek doorgaan. Marc Vanderlinden werd als afgevaardigde 
aangeduid." 
 

 
* * * 
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O.P.10 Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling 

afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering van 16 juni 2020. 
 
Steven licht het agendapunt toe: "Op 12 juni zal de volgende algemene vergadering van 
TMVS doorgaan. Eva De Bleeker werd als afgevaardigde aangeduid." 
 

 
* * * 

 

O.P.11 Milieudienst. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Milieu- 

en Natuurraad. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Naar aanleiding van de wijziging in het 
participatiereglement heeft ook de milieuraad haar statuten en huishoudelijk reglement 
herzien." 
 
Patrick Demaerschalk stelt een vraag: "De milieuraad organiseert 1 x per jaar een open 
forum. Wie wordt daar op uitgenodigd op dat open forum? Zijn dat alle geïnteresseerden 
of inwoners die op de milieuraad aanwezig kunnen zijn?" 
 
Eva De Bleeker licht toe: "We organiseren de milieuraad een beetje anders dan vroeger. 
De milieuraad covert drie grote thema's namelijk afvalbeleid, natuur en milieu en 
klimaat. Er zijn drie werkgroepen die op geregelde tijden samen komen, er is ook een 
voorzitter of trekker aanwezig. Het open forum zal dan zijn wanneer die allemaal 
samenkomen." 
 
Patrick Demaerschalk bevestigt dus dat het niet de bedoeling is dat de inwoners of 
geïnteresseerden kunnen deelnemen aan dit open forum. 
 
Eva De Bleeker verduidelijkt dat de term open forum misschien misleidend maar dat is 
ook zo voor het open forum van de sportraad en cultuurraad. Dat is een term die nu 
gekozen is, enerzijds heb je de kernvergadering, het vroegere dagelijks bestuur en 
anderzijds het open forum als de raden van de drie thema's bijeenkomen. 
 

 
* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 

benoeming van alle leden van de gemeenteraad. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Naar aanleiding van de verschillende 
vervangingen in de raad is het nodig om ook de samenstelling van de raad van bestuur 
te bevestigen." 
 

 
* * * 

 

O.P.13 Algemeen directeur. Reglement betreffende geschenken en recepties. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit reglement was aan herziening toe. Het 
wordt aangepast om duidelijker en vollediger te zijn." 
 
Patrick Demaerschalk verklaart het volgende: "We zijn verheugd dat het reglement 
herzien is, dat er verder gegaan wordt met uitreiken van cheques voor de jubilarissen en 
het reglement wordt ook nog verder uitgebreid. Wij zijn daar tevreden mee." 
 

 
* * * 
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O.P.14 Algemeen directeur. Politieraad. Wijziging leden. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Door het ontslag van Roby en Julie wordt ook 
de Politieraad gewijzigd. Sylvie en Steven nemen hun plaats in." 
 

 
* * * 

 

O.P.15 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De financiële directeur dient in volle 
onafhankelijkheid de thesaurietoestand en liquiditeitsprognose te rapporteren." 
 

 
* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt van Timothy Rowies in 

verband met Meer vrouw op straat en genderverdeling 
 
 Steven Coppens licht het agendapunt toe: "We hebben een voorstel ontvangen van 
Timothy betreffende het genderevenwicht of de genderneutraliteit in de benaming van 
onze straten." 
 
Timothy Rowies licht toe: "In maart met de internationale vrouwendag was het thema de 
gelijkheid van de vrouwen en gender, toen heeft Sofie Lemaire een campagne opgestart 
om meer vrouwen in straatnamen te gebruiken. Er zijn verschillende gemeentes die deze 
actie hebben overgenomen en ik vond het fijn om ook in Hoeilaart daaraan mee te werken. 
Er waren maar drie straatnamen waarin een vrouwennaam voorkwam van in het totaal  55 
straatnamen. Om de gelijkheid meer te promoten en om het percentage van 5,45% 
straatnamen met vrouwennamen te verhogen hebben we een voorstel dat uit drie acties 
bestaat:  

1) Als er een nieuwe straat bijkomt, zou het de bedoeling zijn om die een 
vrouwennaam te geven. Samen met de Hoeilanders, de Heemkundige kring zouden 
we kunnen bekijken welke lijst met namen er opgesteld kan worden. Eventueel een 
wedstrijd organiseren onder de bevolking om de vrouwennaam te kiezen.  

2) Een naamswijziging van een straat in niet simpel maar wanneer alle inwoners van 
hun straat de straatnaam zouden willen veranderen in een vrouwennaam, kunnen 
we als gemeente dit initiatief ondersteunen. We vragen aan het college om mee te 
zoeken naar manieren hiervoor. 

3) Ook toekomstige of bestaande pleinen, parken, trage wegen,... of dingen die nog 
gebouwd moeten worden die nog geen naam hebben, kunnen we een vrouwennaam 
of genderneutrale naam geven. Het college zou kunnen bekijken welke plaatsen in 
aanmerking komen. We zouden hun de bevoegdheid willen geven om hierover iets 
te ondernemen. 

 
Eva De Bleeker legt uit: "Dank u Timothy voor de vraag. Dit ligt mij ook heel nauw aan het 
hart. Ik heb contact opgenomen met de heemkundige kring, inderdaad zijn er heel weinig 
straten met vrouwennamen, dat is historisch zo gegroeid. In het verleden waren het heel 
veel oorlogshelden die gebruikt werden. De heemkundige kring heeft dit ook bekeken en 
bestudeeerd. Hieruit is gebleken dat er inderdaad een heel aantal belangrijke hertoginnen 
zijn die hiervoor in aanmerking kunnen komen zoals Johanna Van Brabant, Margereta Van 
Oostenrijk,.. Dit zijn allemaal hertoginnen die in onze contreien een belangrijke rol hebben 
gespeeld als gouverneur. Er was ook een belangrijke persoon in de zustersschool St 
Clemens namelijk zuster Margela of Ivonne Deman een schrijfster die in Hoeilaart heeft 
gewoond en die een boek heeft geschreven over vrouwenemancipatie. Dit is een hele lijst 
van vrouwen die in aanmerking kunnen komen. Momenteel zijn er niet echt straten die we 
gaan benoemen maar ik stel wel voor als er nieuwe straatnamen gekozen moeten worden, 
dat we zeker de heemkundige kring erbij betrekken en hen dit meegeven, als het gepast 
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is dat we een vrouwennaam gebruiken. In sommige gevallen kan ik me voorstellen, als 
een straat op een zeer typische geografische regio zich bevind, dat het niet enkel 
vrouwennamen zullen zijn waar aan gedacht kan worden. Uit een mail die ik van de 
heemkundige kring ontvangen heb (die ik ook naar Timothy doorgestuurd heb) blijkt dat 
zij dit ook zeer belangrijk vinden. Wat betreft het helpen voor de wijziging van volledige 
straten, is administratief een enorm project om alle nummers te veranderen en alle 
documentatie aan te passen. Ik denk dat dit niet zo evident is om dit aan te passen van 
de ene op de andere dag. Als er zo een vraag komt, zullen we dit zeker bekijken hoe we 
dit met onze diensten kunnen ondersteunen. Van wegen en pleintjes die momenteel nog 
geen naam hebben, daar heb ik op zich geen weet van, maar het kan interessante oefening 
zijn om daar een oplijsting van te maken en als we die dan al een vrouwennaam kunnen 
geven (als die gepast is) volgens de heemkundige kring, dan is dat zeker een positief 
signaal naar de bevolking toe." 
 
Luc Meganck stelt een vraag: "Ik vind die vrouwennamen allemaal mooi en wel maar je 
moet wel het kostenplaatje in het oog houden. Het gespendeerde geld kan gebruikt worden 
voor de herstellingen van de wegen. Nog een kleine opmerking: de St Annastraat is 
gebaseerd op een heilige. Ik stel voor nieuwe namen te gebruiken voor nieuwe straten 
maar bestaande straatnamen wijzigen, wordt wel complex."  
 
Eva De Bleeker verduidelijkt dat Timothy dit zou willen als de hele straat akkoord gaat en 
Eva denkt dat een hele straat daar niet mee zal instemmen, dit zal nog niet onmiddellijk 
van vandaag op morgen gebeuren. 
 

 
* * * 

 

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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