
Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

GEMEENTE HOEILAART 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2010 

 
AANWEZIG : Marc VANDERLINDEN,voorzitter 

Tim VANDENPUT, burgemeester 
Jean-Pierre MAEYENS, Els UYTTERHOEVEN, Sylvie GAHY, Jean-Paul VAN HORENBEKE, 
Henri VANDERLINDEN, schepenen 
Wilfried VAN RAEMDONCK, OCMW-voorzitter 
Jan VAN ASSCHE, Ghislain DEWOLF, Alain BORREMAN, Eddy BOYDENS, Wim LAUREYS, 
Pieter ROWIES, Eva DE BLEEKER, Danny DE RUDDER, Steven COPPENS, Youri 
VANDERVAEREN, Eliane BEERNAERT, Marie-Paule BOCKSTAL, Jean CHARLIER, raadsleden 
Ine LEEMANS, secretaris dd 
 

VERONTSCHULDIGD: Franco BUSATO, raadslid 
Geert RAYMAEKERS,  secretaris 
 

* * * 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een reglement in het leven te roepen met betrekking tot de 
toekenning van de titel van ereburger; 
 
Gelet op de diverse adviezen; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT   :  Met 20 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 
 
ART. 1: het ereburgerschap van de gemeente Hoeilaart in te stellen. 
 
ART. 2: het ereburgerschap kan ten allen tijde worden toegekend, aan één of meerdere personen.  
 
ART. 3: het ereburgerschap kan uitsluitend toegekend worden aan natuurlijke personen die wonen 

in de gemeente of er gewoond hebben en die voldoen aan één of meerdere van de 
volgende criteria: 
a. hij of zij heeft de gemeente een internationale uitstraling gegeven. 
b. hij of zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of 

internationale uitstraling. 
c. Hij of zij heeft bijgedragen tot het welzijn van de gemeenschap. 

 
ART. 4: een voorstel tot het verlenen van het ereburgerschap wordt onderzocht door het college 

van burgemeester en schepenen. Het voorstel wordt gestaafd aan de hand van nuttige 
bewijsstukken, in om het even welke vorm. 
Het college van burgemeester en schepenen wint steeds het advies in van de bevoegde 
raden.  

 
ART. 5: het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad, op voordracht van het 

college van burgemeester en schepenen.  
 

Het ereburgerschap kan ook postuum verleend worden. 
 

Het ereburgerschap kan ontnomen worden in geval van oneervol gedrag. 
 
ART. 6: aan de toekenning van de titel van ereburger is geen enkele geldelijke vergoeding of 

bezoldiging verbonden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, noch zijn er 
verplichtingen aan verbonden. 

 
De ereburger ontvangt wel een passend geschenk en wordt uitgenodigd op de belangrijke 
evenementen die door de gemeente georganiseerd worden. 


