
 
GEMEENTE HOEILAART 

 
GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 

 
OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 

opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 
 

OPENBARE ZITTING 
 

* * * 
 O.1. Notulen van de openbare zitting van 24 maart 2014. Goedkeuring. 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 24 maart 2014. 
 
 
 O.2. Gemeentelijk politiereglement. Actualisatie. Goedkeuring.  

De raad hecht goedkeuring aan het gemeentelijk politiereglement. Het geactualiseerd 
politiereglement houdt rekening met de nieuwe GAS-reglementering en met de nieuwe 
afvalinzamelregeling op het recyclagepark. Er worden ook bijkomende bepalingen ingevoegd 
met betrekking tot de brandveiligheid in meergezinswoningen en ondergrondse parkings. 

 
 
 O.3. GAS. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Vilvoorde en gemeente Hoeilaart 

inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het 
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de 
jeugdcriminaliteit. Goedkeuring. 
De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met de stad 
Vilvoorde. De samenwerkingsovereenkomst regelt de modaliteiten inzake de inschakeling 
van de bemiddelaar in het kader van administratieve sancties, opgelegd aan minderjarigen. 
De tussenkomst van een bemiddelaar in het kader van de administratieve sancties voor 
minderjarigen is wettelijk verplicht. 

 
 
 O.4. Speelterrein Mariën. Adviezen sportraad en jeugdraad. Kennisname. Beslissing. 

De raad verklaart er zich mee akkoord een beslissing over het speelterrein Mariën uit te 
stellen tot na de kennisname van de resultaten van de enquête in verband met de 
speelterreinen in het centrum van de gemeente. 

 
 
 O.5. Ruimtelijke Ordening. Aanvraag van de heer en mevrouw Vande Pitte Christine en 

Frederik, p/a Karrenbergstraat 18, 1560 Hoeilaart tot het verkavelen van een grond 
gelegen langsheen de Karrenbergstraat. Grondafstand 8 m vanaf de scheiding van het 
openbaar domein met het bos. Goedkeuring. 
De raad legt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van dhr. en mevr. Vande Pitte, 
Karrenbergstraat 18, vast op 8 meter vanaf de scheiding van het openbaar domein met het 
bos en beslist de strook grond, gelegen tussen de oude en de nieuwe rooilijn, in te lijven in 
het openbaar domein. 

 
 



 O.6. Ruimtelijke Ordening. Definitieve vaststelling van het RUP Opsplitsen grote woningen 
buiten de kern. Beslissing. 
De raad stelt het RUP opsplitsen grote woningen buiten de kern definitief vast. Het RUP 
maakt het onder meer mogelijk om grotere eengezinswoningen met een cultuur-historische 
waarde (zoals serristenwoningen) om te vormen tot meergezinswoningen. 

 
 
 O.7. Patrimonium. Onteigening perceel grond langs Jan Lindtsstraat. Definitieve 

vaststelling van het onteigeningsplan. Beslissing. 
De raad beslist het onteigeningsplan, met betrekking tot een perceel grond, gelegen 
J. Lindtsstraat, groot 1 ha 11 a 75 ca, kadastraal gekend sectie B nr 515 r en 515 s/deel, 
definitief vast te stellen. De onteigening beoogt de verwerving het perceel met het oog op het 
aanleggen van een toegangsweg tot het achterliggend perceel grond, eigendom van de 
gemeente, teneinde het te kunnen inrichten tot kampplaats en speelterrein. 

 
 
 O.8. Technische dienst. Samenaankoop strooizout-onderhoud wegeninfrastructuur. 

Aanduiding Haviland als aankoopcentrale (voor de aankoop van strooizout) en als 
opdrachtencentrale (voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur). Beslissing. 
De raad verklaart zich akkoord om over te gaan tot de organisatie van een samenaankoop 
via intergemeentelijke samenwerking, waarbij de intercommunale Haviland optreedt als 
aankoopcentrale voor de aankoop van strooizout en als opdrachtencentrale voor het 
onderhoud van de wegeninfrastructuur.  

 
 
 O.9. Milieu. Ondertekening Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors. Beslissing. 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de ondertekening van de 
burgemeestersconvenant. Door de ondertekening verbindt de gemeente er zich onder meer 
toe verder te gaan dan de doelstellingen om de CO²-uitstoot tegen 2020 ten minste met 20 % 
terug te dringen. 

 
 
 O.10. Finilek. Jaarvergadering. Goedkeuring agenda. Beslissing. 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering van Finilek, die doorgaat 
op 26 juni 2014. Op de agenda staat onder meer de goedkeuring van de jaarrekening 2013. 

 
 
 O.11. Finilek. Aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente voor de jaarvergadering. 

Beslissing. 
De raad duidt dhr. Tim Vandenput, burgemeester, aan als afgevaardigde van de gemeente 
voor de Jaarvergadering van Finilek, die doorgaat op 26 juni 2014. 

 
 
 O.12. Finilek. Aanduiding van een plaatsvervanger van de afgevaardigde van de gemeente 

voor de jaarvergadering. Beslissing. 
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de jaarvergadering van Finilek, die doorgaat op 
26 juni 2014 . 

 
 

 


