
Op zondag 14 oktober wordt het extra druk in het dorpscentrum. Om het verkeer in 
goede banen te leiden, worden een aantal maatregelen genomen. 

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets!
Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het centrum, zeker bij zonnig weer. 

Maak er een aangename wandeling of een ontspannend ritje van. Zo vermijd je de 

stress om in de verkeersdrukte een parkeerplaats te moeten zoeken.

De gemeente zet op het Gemeenteplein extra fietsstallingen klaar. 

Wat met de wagen?
VASTE PARKINGS

• Gemeenteplein.

• Mariënparking.

• Felix Sohieparking.

Het Gemeenteplein wordt tussen de H. Caronstraat en de 

F. Sohiestraat volledig afgesloten voor het verkeer. 

Het gedeelte tussen de J. Denayerstraat en de  

F. Sohiestraat wordt voorbehouden aan plaatselijk verkeer 

in de richting van de F. Sohiestraat.

Het doorgaand verkeer en de bussen van De Lijn 

rijden in beide richtingen langs de achterkant van de kerk. 

EXTRA, TIJDELIJKE PARKINGS

• J.B. Charlierlaan tussen postkantoor en J. Jolystraat: 

eenrichtingsverkeer, inrit via kant postkantoor en uitrit 

via J. Jolystaat, geschraagd parkeren langs de parkzijde.

• J.B. Charlierlaan tussen kruispunt H. Caronstraat 

en J. Jolystraat: eenrichtingsverkeer, inrit via kruispunt 

en uitrit via J. Jolystraat, geschraagd parkeren langs de 

vijverkant.

Het doorgaand verkeer en de bussen van De Lijn 

rijden rond het park. In de Vlaanderveldlaan, ter hoogte 

van de Baron de Man d’Attenrodestraat, wordt parkeren 

verboden.
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Waar kan je gaan stemmen?
De stemlokalen bevinden zich in het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39 (rechtover de kerk). 

De stemlokalen zijn bereikbaar via de twee ingangen van de serre (hoofdingang en ingang 

kant Mariënparking). Alle andere ingangen van het gemeenschapscentrum worden afgesloten.

Waar kan je de 
resultaten zien?
Na het tellen van de stemmen kan je op 

www.vlaanderenkiest.be de uitslagen 

van de verkiezingen raadplegen.

Druivenverkoop
Hoeilaartse 

druiven zijn een 

ongeëvenaard 

kwaliteitsprod-

uct! Profiteer van 

de gelegenheid 

om op het Gemeenteplein, rechtover het 

GC Felix Sohie, een trosje te kopen. 

Stembureau 1
Stembureau 2
Stembureau 3
Stembureau 4

Theaterzaal

Stembureau 5 Cafetaria

Stembureau 6 Lokaal ‘t Roth

Stembureau 7 Lokaal Sloesveld
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INFO: dienst Burgerzaken, tel. 02 658 28 50, burgerzaken@hoeilaart.be
Op zondag 14 oktober is de dienst niet telefonisch of per mail bereikbaar. De medewerkers zijn van 8 tot 15 uur  

stand-by aan de balie van het GC Felix Sohie.

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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