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Geachte college van burgemeester en schepenen, 

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat intussen, op 15 augustus jongstleden, de ons verleende 
omgevingsvergunning met ref. 2021 038 definitief uitvoerbaar is geworden. 
Aangezien de gemeente Hoeilaart mede-grondeigenaar is van de terreinen waarop deze 
omgevingsvergunning van toepassing is, zouden wij jullie willen vragen om de vestiging van het 
opstalrecht te willen organiseren, zoals dit werd besproken tijdens de voorafgaandelijke 
overlegmomenten die wij samen hadden. 
Van zodra dit opstalrecht is gevestigd kunnen wij in samenspraak met de betrokken notarissen de 
definitieve verkoopsovereenkomsten sluiten met de uiteindelijke kopers van een appartement of 
woning en kunnen dan binnen een termijn van 3 à 4 maand daaropvolgend de verkoopakten 
worden georganiseerd. Op dat ogenblik komen de sommen van de grondaandelen die de 
gemeente toebehoren aan de gemeente toe. 
Zoals tevens in onze voorafgaandelijk overlegmomenten werd overeengekomen zullen wij in het 
kader van de beleidsvisie van de gemeente ons verkoopsproces trapsgewijs organiseren volgens 
onderstaande procedure: 

1) Jonge mensen uit Hoeilaart die een eerste woning willen aankopen 
a) 18 tot 35 jaar 
b) Binding met Hoeilaart 

i) Door woonst (verhouding tussen leeftijd en het aantal jaren in Hoeilaart 
gedomicilieerd) - wegingscoëfficient van 75% 

ii) Door lidmaatschap bij het verenigingsleven (minstens 5 jaar lidmaatschap) -
wegingscoëfficient van 25% 

c) Geen andere naakte eigendommen 
d) Er is geen onderscheid tussen alleenstaanden, koppels of gezinnen 
e) Deze groep heeft gedurende 4 maanden voorrang 

2) Iedereen uit Hoeilaart 
a) Binding met Hoeilaart 

i) Door woonst (verhouding tussen leeftijd en het aantal jaren in Hoeilaart 
gedomicilieerd) - wegingscoëfficient van 75% 

ii) Door lidmaatschap bij het verenigingsleven (minstens 5 jaar lidmaatschap) -
wegingscoëfficient van 25% 

b) Deze groep heeft 2 maanden voorrang 
3) Iedereen 
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Maandelijks zullen we het bestuur op de hoogte brengen van de gerealiseerde verkopen binnen 
trap 1 en 2. 

Wij hopen alzo ook met dit kleinschalig project, ons steentje te kunnen bijdragen in de 
beleidsvisie van de gemeente. 

In afwachting van uw verdere berichten. 

Met de meeste hoogachting,! 
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