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Openbaar onderzoek  
‘Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan’

Veilige dienstverlening
Denk eraan: het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer je bij de gemeentediensten 
of bij het OCMW moet zijn . Zonder mondmasker mag je niet binnen .
Vooraf een afspraak maken blijft aanbevolen . Maak een afspraak per telefoon of per mail, 
en laat ook weten waarvoor je wil langskomen . Dan kunnen de medewerkers zich alvast 
voorbereiden . Tel. 02 658 28 40 - afspraak@hoeilaart.be. 
Kijk ook eens op www .hoeilaart .be . Je vindt er heel wat informatie en online 
aanvraagformulieren . Alvast bedankt voor je medewerking!



/  WINTER STRAVA CHALLENGE /  

De inwoners van Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en 

Tervuren dagen elkaar opnieuw uit om al wandelend, 

stappend, lopend en fietsend de meeste kilometers 

af te leggen. Huldenberg kwam als overwinnaar van 

de zomereditie uit de bus. Tot 31 januari 2021 krijgt 

Hoeilaart de kans om in de Winter Strava Challenge 

revanche te nemen.

 DOE MEE EN HELP HOEILAART AAN DE  
 OVERWINNING! 

o Ga naar je Strava-account of creëer er eentje.

o Wandel, stap of loop je? Maak je lid van  

www.strava.com/clubs/Hoeilaartloopt20. 

o Wil je liever fietsen? Ga dan naar  

www.strava.com/clubs/Hoeilaartfietst20

o Klik op ‘lid worden van deze club’. 

Op www.facebook.com/gemeentehoeilaart 
en www.hoeilaart.be/nieuws/winter-strava-
challenge wordt elke week de tussenstand 

bekendgemaakt. Waar staat Hoeilaart momenteel in 

de rangschikking?

Op zondag 31 januari 2021 weten we of Hoeilaart 

de meeste kilometers heeft verzameld en eindwinnaar 

wordt.

Vorige zomer moesten we het 
onderspit delven, maar deze keer 
bewijzen we met z’n allen dat 
Hoeilaart de sportiefste gemeente 
van de Druivenstreek is.

Hoeilaart wint!Hoeilaart wint!

 Karel: ‘Ik ga sowieso altijd met de fiets naar het werk. Door lid te  
 worden van de Stravagroep ‘Hoeilaart fietst’, tellen mijn kilometers voor   
 de Challenge en help ik Hoeilaart mee aan de overwinning.’  I 3 Hier Hoeilaart
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Als logistiek medewerker bij de Politiezone 

Druivenstreek schoolde Caroline zich aan 

de politieschool bij tot Diefstalpreventief 

Adviseur. Ze vormt een team met twee 

vrijwilligers die dezelfde opleiding 

volgden.

 KOMEN JULLIE ENKEL  
 VOOR ADVIES  LANGS  
 NA EEN INBRAAK? 

Neen, zeker niet. Na een inbraak komen 

we sowieso aan huis langs, maar ons advies 

kan ook preventief aangevraagd worden. 

Dat kan onder meer zeer interessant zijn voor 

kandidaat-bouwers of -verbouwers. Als je 

bouwkundige preventiemaatregelen meteen 

integreert, is dat veel esthetischer en meestal 

minder duur dan ze achteraf bij te voegen. Ons 

advies is steeds kosteloos.

 HOE GERAKEN DE DIEVEN MEESTAL  
 BINNEN? WELKE AANPASSINGEN AAN  
 DE WONING ADVISEER JE MEESTAL? 

Vaak geraken ze binnen via een venster dat 

op kiepstand staat of een deur die bij vertrek 

gewoon werd dichtgetrokken en niet afgesloten 

met de sleutel. De eerste stap om je woning beter 

te beveiligen, is de aanpak van zulke zaken. Dan 

spreken we over ‘organisatorische maatregelen’. 

Het zijn veelal kosteloze, eenvoudige 

gedragswijzigingen zoals geen ladders laten 

rondslingeren in de tuin of het tuinhuis afsluiten.

Een tweede stap zijn mogelijke bouwkundige of 

Laat je adviseren!Laat je adviseren!  
Wat kan je doen om een inbraak in je woning te voorkomen? 
Caroline Christiaens, de nieuwe preventieadviseur van onze 
politiezone, komt je daarover graag 
advies geven.

Een afspraak voor diefstalpreventief  

advies kan je aanvragen via  

preventie@politiedruivenstreek .be of 

telefonisch op het nummer 02 769 69 30 

(vragen naar Caroline Christiaens) .

Wanneer het door de coronamaatregelen 

niet  toegestaan is om fysiek bij de 

mensen langs te gaan, geven de adviseurs 

telefonisch advies .

technopreventieve verbeteringen zoals een extra 

slot op vensters en deuren. Soms zijn dat kleine 

ingrepen waar men niet onmiddellijk aan denkt 

maar die een groot verschil kunnen maken. Wij 

komen aan huis om dat samen met de bewoners 

te bespreken.

/ VRAAG EN ANTWOORD / 
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 EENVOUDIGE TIPS 

o Sluit ramen en deuren goed af en laat de sleutel 

er niet opzitten. Zorg voor goed hang- en 

sluitwerk, ook op de eerste verdieping.

o Sluit ook garages, tuinhuizen en loodsen goed af. 

Regelmatig worden er (vooral elektrische) fietsen 

of andere kostbaarheden uit gestolen. Berg je 

fiets altijd slotvast op, beter twee sloten dan één.

o Laat altijd een lampje branden, ook al is er 

niemand thuis.

o Zorg ervoor dat er een wagen of fiets bij je 

woning staat. Dat geeft een bewoonde indruk.

o Doe nooit zomaar open voor onbekenden. 

Gebruik je raam, deurspion of kierstandhouder 

om de persoon aan te spreken.

o Ben je voor een langere periode afwezig, vraag 

dan je familie, vrienden, buren om langs te komen 

en de brievenbus leeg te maken. 

o Deel jouw afwezigheid nooit via sociale media.

o Laat geen ladders of materialen liggen rond je 

woning.

Lid van de buurtpreventiegroep? En een verdachte 

situatie opgemerkt? Bel dan eerst en vooral de 

politie (tel. 101) en post daarna een bericht in de 

whatsappbuurtpreventiegroep.  

Neem nooit het heft in eigen handen!

De whatsappgroep zorgt ervoor dat alle leden 

op hetzelfde moment de info ontvangen en mee 

een oogje in het zeil kunnen houden wanneer 

verdachte personen of voertuigen zich verplaatsen. 

Inbrekers ontmoedigen
Het aantal inbraken in onze regio kent na een rustigere 
periode weer een stijgende trend. Alles goed afsluiten is 
de boodschap. Dieven staken meestal hun inbraakpoging 
wanneer ze te veel tijd moeten verspillen om binnen te 
geraken.

Hou je buurt in de gaten

/ VEILIG EN WEL / 

??          www.hoeilaart.be/premie-voor-inbraakbeveiliging

??          INFO en lid worden: www.hoeilaart.be/whatsapp-buurtpreventiegroepen

 TECHNO-PREVENTIEVE AANPASSINGEN 

Voor het plaatsen van beveiligingssloten, 

kettingen, tralies en andere techno-preventieve 

anti-inbraakaanpassingen aan je woning kan je 

van lokaal bestuur Hoeilaart een premie krijgen 

die 25 procent bedraagt van je aankoop-  

en/of installatiekosten met een maximum van 

250 euro. Voorwaarde is dat de aanpassingen 

gebeurden op basis van het advies van de 

politie. Elektronische alarmsystemen komen 

niet in aanmerking. 

Preventieadvies aanvragen:  

preventie@politiedruivenstreek.be,  

tel. 02 769 69 30. De adviseurs houden zich 

aan de veiligheidsmaatregelen tegen corona.
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/ VARIA / 

??      dienst Burgerzaken - tel. 02 658 28 50  
burgerzaken@hoeilaart.be

??          www.crescendo-cvo.be 
     info.tervuren@crescendo-cvo.be 
tel. 02 766 53 89 (ma-do, 9-12 en 18-21 uur)

 NIEUWE SCHEPEN 

Op 1 oktober 2020 legde 

Eva De Bleeker de eed af als 

staatssecretaris voor Begroting 

en Consumentenbescherming 

in de federale regering. Een 

primeur voor Hoeilaart om op dat 

niveau een dorpsgenoot te hebben.

Vermits een schepenambt wettelijk niet 

verenigbaar is met haar nieuwe functie, nam 

Eva op 28 oktober als schepen ontslag. Zij werd 

opgevolgd door partijgenote Joy Sergeys. Eva 

blijft wel lid van de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn.

Joy Sergeys (Open VLD)
Vierde schepen
Kasteelstraat 18

Gsm 0492 98 78 38

joy.sergeys@hoeilaart.be

Bevoegdheden:

Sport, Onderwijs, Kinderopvang 

& Gezin, Inclusie & Gelijke 

Kansen, Vlaams Karakter, Klimaat, 

Afval & Milieu

De zorgsite (woonzorgcentrum en 

kinderdagverblijf) die ook onder de bevoegdheid 

van Eva viel, ging over naar burgemeester Tim 

Vandenput.

 E-LOKET UITGEBREID 

Neem altijd eerst een kijkje op www.hoeilaart.be 

(sneltoets ‘Papieren en attesten’) alvorens je naar 

de dienst Burgerzaken te reppen. Het e-loket van 

de dienst Burgerzaken is weer een aantal online 

aanvraagmogelijkheden rijker. 

Het aanvragen én bekomen van een rechtsgeldig 

uittreksel uit het strafregister, een geboorteakte, 

adoptieakte, gezinssamenstelling, huwelijksakte 

of echtscheidingsakte, het melden van een 

adreswijziging … dat alles en nog meer kan 

volledig online.

 BIJLEREN ALS VOLWASSENE 

Bij CVO Crescendo kan je kiezen uit meer dan 

70 opleidingen, op campussen in Mechelen, 

Tervuren, Zaventem, Sint-Genesius-Rode, 

Halle en andere lesplaatsen in de Vlaamse 

Rand, waaronder ook Hoeilaart (GC Felix 

Sohie). 

In januari en februari starten er op campus 

Tervuren een aantal nieuwe cursussen: 

Nederlands voor anderstaligen (beginners 

en gevorderden), Informatica, Koken, 

Handtassen & handschoenen & ceinturen 

maken.

De cursussen verlopen coronaproof (fysiek of 

online).
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??      Interrand - tel. 02 658 95 41  
www.interrand.be

??      www.damiaanactie.be

 KERSTBOOMOPHALING RESERVEREN 

Kerstbomen worden op vrijdag 15 januari op aanvraag gratis 

aan huis opgehaald. Op de website van Interrand kan je tot en 

met donderdag 14 januari 2021, 12 uur, de ophaling aanvragen: 

www.interrand.be/afvalophaling/ophaling-snoeihout.

Loopt het moeilijk of heb je geen computer, bel dan gerust 

Interrand (vanaf januari). Een medewerker zal het formulier 

samen met jou invullen.

De hele maand januari kan je ook gratis je kerstboom naar het 

recyclagepark brengen (één kerstboom per gezin).

 ONTMASKER LEPRA 

De Damiaanactie zet zich wereldwijd in om lepra en haar stigma’s 

de wereld uit te helpen. Steun de actie! In de webshop zijn 

mondmaskers, sleutelhangers, sokken en stiften te koop.  

Een gift overmaken kan via de website of op rekeningnummer  

BE05 0000 0000 7575.

Een mening over sport?
Bouw mee aan het Hoeilaartse sportbeleid en 
vertegenwoordig de Hoeilaartse sporter in de sportraad.

De sportraad is de gemeentelijke adviesraad die 

het college van burgemeester en schepenen 

adviseert bij de uitbouw van het sportbeleid. 

Nieuwe sportinfrastructuur, de gemeentelijke 

ondersteuning van sportclubs, het opfrissen 

van het activiteitenaanbod, bovenlokale 

samenwerking … er zijn veel onderwerpen waar 

over nagedacht moet worden.

Iedere sportliefhebber is in de sportraad welkom. 

Je engagement in de raad gaat zo ver je zelf wil. 

De gewone ledenvergadering (Open Forum) vindt 

zo’n twee tot drie keer per jaar plaats. Maar je 

kan ook mee aan het roer staan. Dan word je lid 

van de Kern, vergader je meer en passeren alle 

dossiers ook door jouw handen.

Slaat je sporthart al op hol en wil je jouw mening 

geven over sport? Laat het online weten via  

www.hoeilaart.be/kandidatuur-voor-sportraad.
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Isoleren kan je lerenIsoleren kan je leren
 ‘Doe je ’t niet voor ‘t geld,  
 doe ’t dan voor ’t klimaat.’  

Rein van Gisteren is actief als communicatiedeskundige bij de 

energiecoöperatie Druifkracht. Maar dat wil niet zeggen dat hij zelf 

geen deskundig energieadvies kon gebruiken. ‘Ons gasverbruik is best 

hoog voor een huishouden van twee. 30.000 kWu, ofwel 3000 m³ per 

jaar, dat is veel voor een woning waarin maar drie vertrekken verwarmd 

worden. En of de spouw in onze gevel geïsoleerd is? Geen idee! 

Geregeld overstappen naar een goedkopere gasleverancier hielp zeker 

om de kosten te drukken. Toch blijkt de warmte ons huis uit te vliegen, 

ondanks dubbel glas, zoldervloerisolatie en een thermostaat op max 

19°C. Ik zag het met eigen ogen op de warmtefoto’s van ons huis.’

 WARMTEFOTO’S 

Als inwoner van Hoeilaart kan je een voordelige warmtescan van je 

woning laten maken. Je stuurt 3Wplus een mailtje of je belt ze, en deze 

vzw komt in de herfst of winter bij je langs. Een technicus laat met een 

camera zien waar de warmte weglekt en waar isoleren dus nuttig is. 

Dat gebeurt tijdens een rondleiding in je eigen huis. Het bezoek duurt 

een uur. Het kost dankzij een tussenkomst van het lokaal bestuur nog 

maar 40 euro.

Rein zorgde ervoor dat zijn huis goed verwarmd was toen de adviseur 

op afspraak kwam, en dat alle gordijnen en rolluiken open waren. 

Zoldervloerisolatie, 
dubbel glas … en toch 
een hoge gasfactuur. Rein 
liet voor slechts 40 euro 
zijn huis doorlichten door 
3Wplus. Hij weet nu waar 
de warmte weglekt en 
wat hem te doen staat.
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Rein: ‘De warmtecamera gaf met warme en koele 

kleuren aan waar de temperatuurverschillen zitten 

en dus waar de warmte weglekt. In de kast van de 

rolluiken, in een spleet bij de deur en – verrassend –  

bij verouderd dubbel glas. Nieuw glas heeft 

een veel hoger rendement, verzekerde de 

onafhankelijk expert me.’

‘Voor je 40 euro krijg je ook een deskundig 

advies’, gaat Rein verder. ‘Welke 

besparingsmaatregelen zijn nuttig en in welke 

volgorde kun je ze het best uitvoeren? Wat 

kan je zelf doen en wat moet je aan een 

installatiebedrijf overlaten? En welke installateur 

stelt een betrouwbare offerte op? 3Wplus helpt 

je ook daarbij. Om offertes te beoordelen en te 

vergelijken heb je veel vakkennis nodig. Dat is 

allemaal inbegrepen, inclusief een stappenplan 

voor de uitvoering, met de te verwachten kostprijs 

ervan en een berekening van de terugverdientijd.’

 ENERGIERENOVATIE 

En wat is Rein nu van plan? ‘Het rapport dat ik 

weldra krijg wordt de basis voor het uitvoeren 

van mijn energierenovaties. Want niks doen is op 

den duur duurder en slecht voor het klimaat. De 

energiedeskundige van 3Wplus kan ik inschakelen 

als renovatiecoach. Hij of zij zorgt voor verdere 

begeleiding bij de renovatie, onder meer door 

het zoeken van aannemers, het aanvragen en 

vergelijken van offertes, het aanvragen van 

premies … Dat kost me niets extra.’

Een warmtedoorlichting aanvragen doe je via 0478 08 09 66 of benoveren@3wplus.be. Voor 

40 euro krijg je, naast foto’s van het warmteverlies in je woning, een volledig rapport, advies over 

aanpassingen en, indien je dat wenst, begeleiding bij de uitvoering ervan.

Kwetsbare groepen krijgen korting. Zij betalen 20 euro minder en kunnen aanspraak maken op 

verhoogde premies. Ook eigenaars die aan kwetsbare doelgroepen willen verhuren, kunnen een 

beroep doen op voordeeltarieven.

Hoeilaartse energiedeskundigen
Buiten de samenwerking met 3Wplus in het kader van het project Vlaams Energiehuis, heeft Hoeilaart 

ook professionele energiedeskundigen bij wie je doorlopend en aan hun eigen tarieven terecht kan 

voor advies en begeleiding bij de energievriendelijke aanpassing, verbouwing of bouw van je woning.

Sirox
Roen Decafmeyer

Brusselsesteenweg 29 a

Tel. 02 305 81 95

info@sirox.be

www.sirox.be

Studiebureau Esk
Simon Kayaert

Waversesteenweg 30

Gsm 0468 16 39 68

info@sbesk.be

www.sbesk.be

/ KLIMAATVRIENDELIJK WONEN / 
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/ ONDERNEMENONDERNEMEN / 

Toen Erik Van Camp zo’n twintig 

jaar geleden een oud serrebedrijf 

overnam en er op een biologische 

manier in verwarmde serres druiven 

begon te kweken, droomde hij 

al van zonnepanelen. Met de 

recente installatie van maar liefst 

70 panelen ging die droom in 

vervulling. De panelen voorzien 

1600 m² serres, de winkel en de 

woning van elektriciteit. Hiermee is 

Druiven Van Camp het eerste bedrijf in 

Hoeilaart dat op zonnepanelen draait. 

Erik en zijn vrouw Marie-Anne vinden het 

belangrijk om de impact van hun bedrijf op het 

klimaat zoveel mogelijk te beperken. Vandaar ook de 

bio-geteelde druiven en hun aanbod aan lokale groenten, 

fruit en streekproducten.

Klimaatvriendelijk Klimaatvriendelijk 
ondernemenondernemen

Druiven Van Camp
Groenten, fruit en streekproducten

J. Kumpsstraat 33

Tel. 0475 54 64 03

erik.van.camp@skynet.be

www.facebook.com/druivenvancamp

© foto Lander Loeckx
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/ WONEN / 

Gratis advies over woningaanpassing
Kleine aanpassingen in en rond je woning kunnen ervoor 
zorgen dat je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Je kan het pad naar je woning laten 

verharden zodat je minder snel struikelt. Of 

steungrepen plaatsen waar het nodig is, of 

je rolluiken automatiseren. Soms zijn grotere 

aanpassingswerken nodig, zoals het plaatsen 

van een inloopdouche of een traplift. Wist 

je dat je hiervoor een ergotherapeut van het 

regionale dienstencentrum van je ziekenfonds 

kan contacteren? Die geeft je gratis advies over 

mogelijke aanpassingswerken in je woning. 

Bovendien geven zowel Wonen Vlaanderen als 

de provincie Vlaams-Brabant een premie voor het 

aanpassen van je woning. In een aantal gevallen 

kan je zo tot 100 procent van je investering 

terugverdienen.

Contacteer de woonconsulent. Hij zoekt uit of 

jouw project in aanmerking komt.

Woonloket
Woonconsulent Hoeilaart: Thomas Meuris

Maak een afspraak via  

woonloket.hoeilaart@igo.be of 0476 96 38 23. 

Website: www.hoeilaart.be/woonloket

Facebookpagina: IGO Wonen

Nieuwe premie zonnepanelen
Wie in 2021 zonnepanelen in gebruik neemt, kan vanaf  

1 januari een premie aanvragen bij netbeheerder Fluvius. 

De premie geldt voor installaties op het dak die volledig 

nieuw zijn. De premie is eenmalig en beperkt tot één 

premie per woning. 3Wplus (0478 08 09 66) en de 

woonconsulent geven je graag meer uitleg over alle 

voorwaarden en helpen je bij de aanvraag.
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 WERKEN AAN DE RING VERBINDT 

Vormt de Ring vandaag vaak nog een hinderlijke 

barrière, dan wil De Werkvennootschap van de 

Vlaamse Overheid met Werken aan de Ring de 

gebieden binnen en buiten de Ring opnieuw 

verbinden. Op die manier worden versnipperde 

natuurgebieden weer met elkaar verbonden, 

en worden recreatieve attractiepolen zoals het 

Zoniënwoud toegankelijker gemaakt.

Voor de Ring ten oosten van Brussel loopt 

momenteel een studie waarin mogelijke 

oplossingen voor de vier grote verkeersknopen 

worden onderzocht. Daarnaast zijn enkele quick 

wins geselecteerd, projecten die relatief snel 

gerealiseerd kunnen worden en de mobiliteit en 

leefbaarheid in de omgeving op korte termijn al 

ten goede komen. Het eco-recreaduct De Priorij 

is daar een van.

 ONTHAALPOORT TOT HET ZONIËNWOUD 

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse 

Overheid wil Groenendaal verder uitbouwen 

tot een van de centrale hubs waar mensen 

hun bezoek aan het Zoniënwoud starten en 

eindigen. Vandaag is er al een verbinding tussen 

het station en het bosmuseum, de eigenlijke 

onthaalpoort, maar deze is nu al te klein voor 

het aantal gebruikers. De Werkvennootschap 

verhelpt dat probleem door de bouw van 

het eco-recreaduct. Op die manier kan het 

Zoniënwoud zich op zowel ecologisch, recreatief 

als cultuurhistorisch vlak verder ontwikkelen.

De werken aan De Priorij starten half 2021 en 

zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Beter verbonden  Beter verbonden  
met Zoniënwoudmet Zoniënwoud
Wandelaars en fietsers zullen in de toekomst 
vanaf het station van Groenendaal de Ring veilig 
en aangenaam naar het Bosmuseum kunnen 
oversteken, over een brede recreatieve verbinding: 
het eco-recreaduct De Priorij.

12 I Hier Hoeilaart
JANUARI / FEBRUARI 2021



 INGEBED IN DE OMGEVING 

Zowel voor de gebruikers (mensen én dieren) 

als voor het verkeer dat eronderdoor rijdt, is het 

eco-recreaduct zó vormgegeven dat het naadloos 

aansluit op de omgeving. Door het gebruik 

van materialen met een natuurlijke uitstraling 

zoals hout, weervast staal en natuursteen, 

zullen de gebruikers van de brug de oversteek 

niet ervaren als het kruisen van de Ring, maar 

als een wandeling in de natuur. De voorziene 

faunapassage zal kleine dieren en planten 

een extra kans bieden om hun leefgebied te 

vergroten.

 WAT TIJDENS DE WERKEN? 

De huidige voetgangers- en fietsbrug aan 

de zuidelijke kant van de spoorbrug wordt 

afgebroken. In afwachting van de nieuwe 

verbinding wordt een alternatieve route uitgezet.

/ ECO-RECREADUCT DE PRIORIJ / 

?? www.werkenaandering.be

Veilig fietsen in de omgeving
Ten noorden van de sporen, langs de Terhulpsesteenweg tussen Groenendaal en de grens met 

Bosvoorde, legt de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer) in 2021 een fietssnelweg 

aan, de F205.

Het is de bedoeling om het fietspad Hoeilaart-Groenendaal op deze fietssnelweg aan te sluiten 

zodat er een directe fietsverbinding tussen Hoeilaart en Brussel ontstaat. Om dat te realiseren 

werkt lokaal bestuur Hoeilaart samen met de NMBS, die in 2022 tussen het station en de Ring 

een parking zal aanleggen. De NMBS zal het plein voor het station afwerken wanneer de werken 

aan het spoor in Groenendaal achter de rug zijn.

Eveneens in 2022 plant de Vlaamse overheid (De Werkvennootschap) de bouw van een 

voetgangers- en fietstunnel onder de sporen om vanaf de fietssnelweg en de stationsparking  

het eco-recreaduct te bereiken. Zo kan de fietssnelweg ook aansluiten op de  

Terhulpsesteenweg richting La Hulpe.

Bosmuseum

Eco Recreaduct De Priorij

Fietstunnel
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 PARKEERVAKKEN 

Tussen W. Eggerickxstraat en Vosdellestraat
Hier hebben de geschrankte, op de weg schilderde 

parkeervakken hetzelfde effect als fysieke 

asverschuivingen: automobilisten moeten tussen de 

vakken zigzaggen en gaan automatisch trager rijden.

Ter hoogte van het kruispunt met de Baron de Man 

d’Attenrodestraat werd een zebrapad aangebracht. 

Wegmarkeringen accentueren de voorrang van rechts 

vanuit de Vosdellestraat en de Gladiolenlaan.

In de J.B. Charlierlaan, op het grote kruispunt bij 

de vijver, stopt het fietspad niet meer plots. Het 

werd door middel van een geschilderde fietsstrook 

verlengd tot vlak voor de verkeerslichten. Daar 

kunnen fietsers op een fietsopstelstrook veilig en 

duidelijk zichtbaar wachten op het groene licht. 

Wanneer het licht op groen springt, mogen ze als 

eerste vertrekken.

Minder snel op Vlaanderveld
Stap voor stap worden verkeersknelpunten weggewerkt en 
wordt Hoeilaart verkeersveiliger. Nieuwe asverschuivingen 
remmen in de Vlaanderveldlaan en de C. Melottestraat de 
verkeerssnelheid af.

Kruispunt veiliger voor fietsers

 FYSIEKE ASVERSCHUIVINGEN 

Tussen Vosdellestraat en Terhulpsesteenweg
Met borden op sokkels zijn hier tijdelijke 

asverschuivingen gecreëerd. Fietsers kunnen rechtdoor 

rijden, wagens moeten afremmen en uitwijken. 

De definitieve uitvoering zal gebeuren met vaste 

verhogingen en paaltjes. 

 www.hoeilaart.be/vlaanderveldlaan-en-melottestraat                 

??           technische dienst - tel. 02 658 28 70  
technischedienst@hoeilaart.be

/ MOBILITEIT / 
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 MEER NATUUR 

Met het Zoniënwoud is meer dan de helft van 

de oppervlakte van Hoeilaart groen, maar ook in 

het centrum en de woonwijken zijn nog heel wat 

groene zones. Een deel daarvan is echter sinds 

1984 ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, 

wat betekent dat ze op termijn kunnen bebouwd 

worden. Deze potentiële woongebieden, samen 

goed voor zo’n 35 voetbalvelden, wil het bestuur 

met het aangepaste plan definitief teruggeven 

aan de natuur in de vorm van open ruimte.

 WOONASSEN 

Volgens prognoses van de Vlaamse overheid zal 

Hoeilaart binnen vijftien jaar 1700 extra inwoners 

tellen, waardoor er zowat 700 nieuwe woningen 

nodig zijn. In de kern is nog ruimte voor een 

300-tal woningen. Daarnaast wil het bestuur 

interessante gebieden die nauw aansluiten 

bij die kern, verder verdichten. Op die manier 

zullen er meer woningen kunnen komen op de 

woonassen naar de treinstations van Hoeilaart en 

Groenendaal.

Om jonge mensen in de gemeente te houden, 

denkt het lokaal bestuur aan co-housing en tiny 

houses in de kern.

 GEEF JE MENING! 

Van 11 januari tot en met 11 april 2021 

loopt het openbaar onderzoek en krijgt iedereen 

drie maanden de tijd om het plan in detail in te 

kijken:

o online op www.hoeilaart.be/aanpassing-grs;

o of na afspraak bij de dienst Omgeving  

(tel. 02 658 28 71).

Je krijgt de kans om tot en met 11 april 2021 je 

suggesties en eventuele bezwaren in te dienen 

bij de Gecoro, gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening, per beveiligde zending p/a 

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart of via 

e-mail naar grs@hoeilaart.be.

Op 23 februari 2021 wordt een informatie-  

en inspraakvergadering georganiseerd.  

Het aanvangsuur en de locatie worden nog 

meegedeeld op www.hoeilaart.be/aanpassing-grs 

en via andere kanalen.??          dienst Omgeving – tel. 02 658 28 71 – omgeving@hoeilaart.be

De open  De open  
ruimte beschermenruimte beschermen  
Met de aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan wil Hoeilaart 17 hectare woonuitbreidingsgebied 
teruggeven aan de natuur. De gemeenteraad stelde op  
14 december 2020 de aanpassingen voorlopig vast. Binnen-
kort kan iedereen het dossier inkijken en zijn mening geven, 
alvorens het voor definitieve goedkeuring wordt voorgelegd.

/ OPENBAAR ONDERZOEK / 
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Kies het beste boek van 2020Kies het beste boek van 2020
Jij kan mee kiezen. Welk boek heb je het 

voorbije jaar liefst gelezen? Of welk boek 

verdient volgens jou het meest die bekroning? 

Maak je keuze in de longlist hiernaast. De vijf 

titels die de meeste stemmen krijgen, vormen 

samen de shortlist. 

Die shortlist zal op 24 januari 2021, tijdens 

Toast Literair, voorgesteld worden zodat 

‘het boek van het jaar’ kan gekozen worden. 

Dit jaar geen gezellig praatcafé vol lekkere 

leestips, maar een online editie. Klik op de link 

in de aankondigingen op de websites van de 

bib, GC Felix Sohie, lokaal bestuur Hoeilaart 

en Hoeilander.be, en volg veilig bij je thuis de 

boekennieuwtjes die Toast Literair je serveert.

Kies maximaal drie boeken die je liefst gelezen 

hebt of zou willen lezen. Ook boeken die 

volgens jou in aanmerking komen voor de 

zege maar niet in de longlist zitten, mag je 

vermelden. Geef je keuze ten laatste op  

10 januari door aan de balie in de bib, via 

e-mail of op www.hoeilaart.be/bib. De bib 

verloot vijf boekenbonnen van 30 euro onder 

alle deelnemers.

Bomann, Corina Agneta’s erfenis
Bregman, Rutger De meeste mensen deugen
Brouwers, Jeroen Cliënt E. Busken
Bryndza, Robert Doods geheim
Claes, Jo Van de hemel in de hel
Coppers, Toni Val
Costeloe, Diney De verloren vader
De Foer, Steven Amerikanen: het had zo mooi  
 kunnen zijn
Deflo, Luc Versmachtend verlangen
Degand, Stefaan Dag liefje, met Mila  
 gaat het goed
French, Nicci In hechtenis
Geenen, Bieke Hoogsensitief ouderschap
Giordano, Paolo In tijden van besmetting
Hertmans, Stefan De opgang
Hurston, Zora Neale Barracoon: Oluale Kossola,  
 overlevende van het laatste  
 slavenschip
Koch, Herman Finse dagen
Läckberg, Camilla Vrouwen zonder genade
Leon, Donna De troonopvolger
Lleshi, Bleri Wat na corona?:  
 brief aan Vlaanderen
Lloyd, Sam Het geheugenwoud
Moore, Gareth Breincoach: een fit brein  
 in 40 dagen
Mortier, Erwin De onbevlekte
Mouton, Nina Mild ouderschap: zelfs tijdens de  
 woedeaanval in de supermarkt
Naessens, Pascale Ketokuur: een nieuw leven  
 in 14 dagen
Niewierra, Anya Het bloemenmeisje
Noort, Saskia Bonuskind
Obama, Barack Een beloofd land
Olyslaegers, Jeroen Wildevrouw
Opdebeeck, Johan Leopold II: het hele verhaal
Owens, Delia Daar waar de rivierkreeften  
 zingen
Perry, Philippa Het boek waarvan je wilde dat je  
 ouders het hadden gelezen
Riley, Lucinda Zon: Electra’s verhaal
Roberts, Nora Het huis op de klif
Spit, Lize Ik ben er niet
Tokarczuk, Olga Jaag je ploeg over de botten van  
 de doden
Van Avermaet, Claudia Repower: een gezond en  
 stressvrij lichaam in 7 weken
Van Wijnen, Aline Bestemming geluk
Van Wymersch, Ine Als je wieg op drijfzand staat
Veronesi, Sandro De kolibrie
Wohlleben, Peter De geheime band tussen mens  
 en natuur 

/ BIBNIEUWS / 
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/ BIBNIEUWS / 

E-boeken à volonté
Je kan over 2020 veel zeggen, maar een van de positieve verrassingen is het succes van de e-boeken. 

De bib kocht vijf nieuwe e-readers aan om aan de vraag te kunnen voldoen. En de e-boeken van de 

hele regio zijn nu in onze bib beschikbaar. Maak je keuze op eboekendruivenstreek.be. Zend het 

lijstje door naar bib@hoeilaart.be en kom langs met je eigen e-reader of leen er een van de bib uit.

Afhaalbib
In tijden dat we onze contacten moeten 

minimaliseren, biedt de bib de mogelijkheid aan 

om gratis aanwezige materialen te reserveren. Tot 

vijf stuks per kaart. Bestel ze via de website, mail 

of telefonisch. En kom ze ophalen wanneer de 

bib open is. Zo hoef je niet in de rekken te gaan 

grasduinen en beperk je maximaal de risico’s.

Moeten er nog leestips zijn?
Het is niet altijd makkelijk om een boek te vinden dat je graag zal lezen. De Leestipper is een handige 

tool die je persoonlijke leestips aanreikt, op basis van je leesgedrag. Surf eens naar  

www.hoeilaart.be/bib en log in met je Mijn Bibliotheek-profiel. Elke maand krijg je 30 titels van 

fictieboeken die op jouw leest geschoeid zijn. Je vindt ze op de website, of - als je dat wil - in een 

maandelijkse e-mail. De boeken worden geselecteerd op basis van de leesvoorkeuren die je zelf invult, 

je uitleenhistoriek en de collectie Nederlandstalige romans van de bib.

GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39
tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
www.hoeilaart.be/bib

Openingsuren: 
maandag: 16 – 19 uur 
dinsdag: 9 – 12 uur 
woensdag: 13 – 17 uur 
donderdag: 16 – 19 uur 
vrijdag: 9 – 12 uur 
zaterdag: 10 – 13 uur

 Volg Bib Hoeilaart op Facebook!
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Februari zonder alcoholFebruari zonder alcohol
Wie gaat de uitdaging aan en drinkt in februari 2021 een 
maand lang geen alcohol? In 2020 namen 47 Hoeilanders 
aan Tournée Minérale deel. Doen we het dit jaar beter?

 GEZELLIG ZONDER ALCOHOL 

Nu het sociale leven op een laag pitje staat, 

drinken sommige mensen minder, terwijl heel wat 

mensen net iets sneller naar een glaasje grijpen. 

Meestal thuis, alleen of met twee, om te bekomen 

van alle emoties en stress en het gezellig te 

maken. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra 

thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. 

Tournée Minérale daagt je uit om gezelligheid te 

creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, 

en uiteindelijk voel je je er beter bij. Want minder 

alcohol levert je meer energie, een betere slaap, 

een frisser gevoel en een betere gezondheid op.

 ONLINE VOLGERS 

Word fan van Tournée Minérale op Facebook! Zo 

zet je je voornemen om geen alcohol te drinken, 

kracht bij. Niet actief op Facebook? Geen nood! 

Alle informatie die daar gedeeld wordt, is ook 

terug te vinden op www.tourneeminerale.be: 

recepten voor lekkere alcoholvrije drankjes, tips 

om de uitdaging vol te houden en getuigenissen 

en blogs van mensen die meedoen.

 DOE MEE IN TEAM 

Eenvoudigweg met een groep vrienden, familie, 

collega’s, clubgenoten... beslissen om mee te 

doen en ervaringen uit te wisselen is dit jaar 

voldoende. Inschrijven hoeft niet meer.

Tournée Minérale is een campagne van de Druglijn en de 
Stichting tegen Kanker.

??        coördinator Sport en Gezondheid  
tel. 02 894 54 26 - sport@hoeilaart.be

/ SPORTIEF EN GEZOND / 
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie januari-februari 2021

T.e.m. zo 17-01-21
Tijdelijke wandelingen in de Druivenstreek 
De IJsetrippers bieden jullie graag enkele tijdelijke wandelingen aan. Iedere wandeling is meer dan de moeite waard en 

je leert telkens een ander hoekje van de Druivenstreek kennen. De afstand van de lussen bedraagt 6 tot 10 km.

Org. IJsetrippers vzw

 Vrije bijdrage. INFO: ijsetrippers@hotmail.com, www.ijsetrippers.be 

Zo 10-01-21
Natuurwandeling: Het Zoniënwoud  
en de klimaatverstoring
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt 

je mee op deze themawandeltocht van zo een zeven 

kilometer. Honden zijn niet toegelaten. De wandeling is 

niet geschikt voor kinderwagens. Schrijf je snel in, want 

de plaatsen zijn beperkt.

Org. Natuurpunt CVN i.s.m. Natuurgroepering 

Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf  
 inschrijven (tot 9 januari om 18 uur) en mondmasker  
 dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.ngz.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Do 21-01-21
Infosessie: Van partnerschap naar ouderschap
Je kijkt enorm uit naar de komst van je kindje. Maar je 

hebt vast al gehoord van andere ouders dat een kind een 

serieuze impact op je leven heeft. De relatie tussen partners 

verandert. Hoe kan je je hier op voorbereiden? Hoe vind je een 

evenwicht? 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, online. Gratis. Inschrijven is verplicht. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Do 21-01-21
Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris
Jazz at Felix’

Dit trio met gitaar (Tim Finoulst), contrabas (Martijn Vanbuel) en 

drums (Daniel Jonkers) wordt voor de gelegenheid aangevuld met 

toptrompettist Bert Joris. Hun album Narrative kreeg uitmuntende 

kritieken en ondertussen kwam ook hun volgende al uit, Tender 

Machine.

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK/leden: 9 euro. Kassa: 10 euro.  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26, jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Zo 24-01-21
Toast Literair gaat digitaal
De beste boeken van 2020 voorgesteld door bevlogen lezers. 

Hoeilanders die schrijven en waarover wordt geschreven. Ook in 

deze tijden waar zo weinig mag, biedt de bib je haar leestips aan. 

Samen met een kleine inkijk achter de schermen van boekenland. 

Voor het drankje zal je zelf moeten zorgen, want deze editie bekijk 

je thuis, in alle veiligheid, en zo vaak je maar wil.

 11 uur, online via www.hoeilaart.be/bib. Gratis. INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 
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Do 11-02-21
Theater Malpertuis - T.A.N.I.A.!
In T.A.N.I.A.! entertaint Van der Sanden het publiek op haar 

eigen manier. Met het grootste gemak laat ze een waaier 

van personages op je los: Guillaume van de toneelschool, 

moeder Liliane, nonkel Warre en tante Lida, zuster 

Fredeswinde en … Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen 

maar? Of kun je dat ook spelen? 

Org. dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek: 12 euro.  
 VVK: 14 euro. Kassa: 16 euro. INFO en TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

 Za 13-02-21
Blauwhuis speelt Richarken
Richarken, manneken. Gij! Ge gaat al mogen doen 

wa ge wilt. Gij zijt den baas. Van ’t leger. Van 

alle grote mensen. En de dieren. En ook van alle 

kinderen. En de meiskes. Hé? 

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, 

hoe zou jij het er dan van afbrengen? 

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek:  
 8 euro. VVK: 10 euro. Kassa: 12 euro. INFO en  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Zo 31-01-21
Slovenië, thuisland van Tourwinnaar Pogacar
Beeldreportage door Jean-Pierre Demarsin-Opsommer

Slovenië biedt adembenemende landschappen, prachtige grotten, 

glooiende wijngaarden … en stille getuigen van een bewogen 

geschiedenis. Het meest welvarende deel van het Joegoslavië onder 

Tito verklaarde zich onafhankelijk in 1991. De Alpen vormen de 

grens met Oostenrijk met als hoogste top de Triglav (2864 m). 

Uiteraard bezoeken we Ljubljana, Bled, de grotten van Postojna en 

Lipica, bekend om de lipizanerpaarden. 

Org. vtbKultuur

 10.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro. INFO: Paul Vanloo, tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 14-02-21
Natuurwandeling: Het landschap van Zoniën
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee op deze 

themawandeltocht van zo een zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. 

De wandeling is niet geschikt voor kinderwagens. Schrijf je snel in, want de 

plaatsen zijn beperkt.

Org. Natuurpunt CVN i.s.m. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf inschrijven (tot 13 februari om 18 uur)  
 en mondmasker dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN: www.ngz.be 

Do 18-02-21
Ivan Paduart & Patrick Deltenre

Jazz at Felix’

Deltenre was dertig jaar lang 

de vaste gitarist van Maurane 

en speelde daarnaast ook  

met Viktor Lazlo en Level 42.  

Paduart is een bijzonder 

actieve pianist en componist 

in de jazz, speelde met Toots Thielemans en Philip Catherine, 

Richard Galliano en Claude Nougaro. 

Een tweetal jaar geleden deden ze een paar concerten met 

zijn tweeën. Ze gingen daarop samen aan het componeren. 

Ze beperkten zich tot hun twee instrumenten: de piano en 

de gitaar. Tien originele nummers zijn het geworden voor het 

album Hand in Hand.

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK/leden: 9 euro. Kassa:  
 10 euro. INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be.  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Zo 28-02-21
Aperitiefconcert: Eyas
Het Eyas Ensemble is een uitzonderlijk 

vocaal kwartet met piano bestaande uit vijf 

gepassioneerde musici, waaronder Hoeilander 

Joris Bosman. Zowel bekende als minder 

bekende werken maken deel uit van hun 

programma. Hun repertorium gaat van de 19e 

tot de 21ste eeuw en combineert romantiek, 

humor, traditie en creativiteit. 

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek:  
 8 euro. VVK: 10 euro. Kassa: 10 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

GESLOTEN
Al onze diensten zijn gesloten op vrijdag 1 januari 2021 . 

GC Felix Sohie sluit van maandag 21 december 2020 tot en met  

zondag 3 januari 2021 .  

De bib sluit op donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en donderdag  

31 december 2020, en op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari 2021 .  

De sporthal is gesloten van maandag 28 december 2020 tot en met 

zondag 3 januari 2021 . 
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Januari en februari 2021
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

T.e.m. 17/01: Tijdelijke wandelingen van de IJsetrippers

T.e.m. 31/01: Winter Strava Challenge

Zo 10/01 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Het Zoniënwoud en de 
klimaatverstoring INSCHRIJVEN VERPLICHT

CVN en Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Do 21/01 19.30 uur Online Infosessie: Van partnerschap naar ouderschap Huis van het Kind Druivenstreek

Do 21/01 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris 5 voor 12 en Jazz met Pit

Zo 24/01 11 uur Online Toast Literair gaat digitaal Bib

Vr 29/01 9-12 uur GC F. Sohie B(r)abbelcafé Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 31/01 10.30 uur GC F. Sohie Beeldreportage: Slovenië, thuisland van 
Tourwinnaar Pogacar vtbKultuur

Do 11/02 20.30 uur GC F. Sohie Theater Malpertuis - T.A.N.I.A.! Dienst Vrije Tijd

Za 13/02 14 uur GC F. Sohie   Blauwhuis speelt Richarken Dienst Vrije Tijd

Zo 14/02 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Het landschap van Zoniën 
INSCHRIJVEN VERPLICHT

CVN en Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Ma 15-vr 19/02 SJC Koldam   Gordelstage Jiu-jitsu Sport en opleiding vzw

Ma 15-vr 19/02 SJC Koldam   Wetenschap-, IT-, sportstage
Sport en opleiding vzw  
i.s.m. Edison

Ma 15-vr 19/02 SJC Koldam   Initiatiestage gevechtsport Sport en opleiding vzw

Do 18/02 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Ivan Paduart & Patrick Deltenre 5 voor 12 en Jazz met Pit

Vr 26/02 9-12 uur GC F. Sohie B(r)abbelcafé Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 28/02 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert: Eyas Dienst Vrije Tijd

De burgemeester, de schepenen  
en alle medewerkers van  

OCMW en gemeente Hoeilaart  
wensen jou en je familie een  

gelukkig en gezond 2021!

De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van maart en april 2021 in voor maandag 1 februari. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be
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