
VERSLAG VERGADERING GROS VAN 20 DECEMBER 2011 

 

Aanwezig : Rein van Gisteren, Robby Beelen, Marc D’Haenens, Sandra Vandebroek, Agnes 

Van Geyseghem, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal, Els Uytterhoeven, Anita Vanthillo en Joke 

Muyldermans 

 

1. TOELICHTING NIEUW GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN + ADVIES 

 

Dhr. Luc Dewitte geeft een uitgebreide uitleg bij het nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan van 

de gemeente. Dit plan centreert zich op een viertal punten:  

- De stationsbuurten Groenendaal en Hoeilaart, waar de invoering van het GEN-

plan tegen 2015 voor ingrijpende veranderingen in de mobiliteit zal zorgen.  

- De aangepaste aansluitingen van De Lijn en Tec op deze situatie.  

- Verder staan een aantal bouwprojecten op stapel, met een totaaltoename van 

zo’n 200 wooneenheden en de daaruit voortvloeiende parkeerproblematiek en 

autoverkeertoename.  

- Het verbeteren en veilig maken (verlichting – veiliger aansluiting op de 

straten) van de trage wegen en fietspaden (o.a. eentje langs de nieuwe 

spoorwegberm tot in Groenendaal). 

 

Het mobiliteitsplan wordt nu besproken binnen alle adviesraden en zal dan in februari 

voorgelegd worden aan de gemeenteraad.  

 

GROS formuleert een aantal belangrijke aandachtspunten : 

- Probleem van parkeergelegenheid is groot, vooral dan aan de scholen. Is de 

mogelijkheid om opnieuw busvervoer voor de leerlingen te organiseren, al 

onderzocht? Daarnaast moet het naar school gaan met de fiets of te voet gepromoot 

worden. 

- Wordt er gedacht aan het opzetten van autodeelprojecten zoals Cambio? Of aan 

projecten voor het gebruik van fietsen zoals in Brussel? 

- Is er gezorgd voor een veilige verbinding met de sportinfrastructuur van Overijse? 

 

GROS vindt het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan zeer waardevol. Als adviesraad i.v.m. 

gemeentelijk ontwikkelingsbeleid is GROS niet echt betrokken bij deze materie. Wij leveren 

dan ook vanuit het perspectief van onze missie en visie niet echt een toegevoegde waarde. 

Vanuit onze betrokkenheid bij duurzaamheid staat GROS zeer positief tegenover duurzaam 

verkeer met name tegenover de verbetering van het openbaar vervoer en de aanleg van 

fietspaden. Dit standpunt zal als advies naar het CBS geformuleerd worden. 

 

2. VERSLAG VERGADERING VAN 20 OKTOBER 2011. GOEDKEURING 

 

Het verslag van de vergadering van 20 oktober 2011 wordt goedgekeurd. 

 



3. VOORBEREIDING EN AFSPRAKEN VOOR DE REDACTIERAAD NIEUWSBRIEF VAN HIER 

TOT GINDER, 2012, 1 

 

De redactieraad voor de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2012, 1 vindt plaats op dinsdag 24 

januari 2012. Zullen aanwezig zijn : Greet Vandendriessche, Robby Beelen, Rein van 

Gisteren, Agnes Van Geyseghem, Anita Vanthillo en Beatrijs Dhont. 

 

Thema’s voor de nieuwsbrief : 

- Broederlijk Delen – campagne 2012  

- Gammol en activiteit van de Jeugdraad op 6 november 2011 

 

4. EVALUATIE 11.11.11 –CAMPAGNE 2011 

 

Er wordt een evaluatie gemaakt van de 11.11.11-campagne 2011 in Hoeilaart. 

 

Positief : 

- Kwis op 4 november : veel ploegen – veel jeugd aanwezig 

- Restaurant op 6 november : grote interesse 

 

Negatief : 

- Restaurant moet beter voorbereid worden : b.v. prijslijsten  - tooguitbating 

- Zeer weinig enquêteformulieren i.v.m. klimaatactie binnengekomen 

- Activiteit van de Jeugdraad op 6 november 2011 (tijdens het 11.11.11-weekend) was 

niet ten voordele van 11.11.11 maar van Gammol. GROS is van oordeel dat deze actie 

beter op een ander moment georganiseerd was. Wij willen hierover zeker verder 

praten met de Jeugdraad en eventueel ook Gammol steunen. Over deze kwestie zal 

contact genomen worden met de Jeugdraad. 

- De actie ‘Fietsen voor Burkina Faso’ werd gepromoot onder de noemer 11.11.11 

hoewel deze beide acties niets met elkaar te maken hebben. 

 

5. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – VERSLAG VAN HET ONDERHOUD MET HET CBS 

 

Aanwezig namens GROS en Trekkersgroep : Eliane Vanden Bempt, Anita Vanthillo en Beatrijs 

Dhont 

 

Hoeilaart is sinds 3 april 2011 een FTGemeente. In de gemeente is er duidelijk interesse voor 

de Noord-Zuidproblematiek : 

- talrijke en gezellige opkomst bij FTfeest 

- grote interesse voor 11.11.11-campagne, Broederlijk Delen 

- WW : ontbijt, Open Deurdagen, stand op de jaarmarkt en Meifeesten, gesprekken in 

de winkel 

 

Toch moet het FairTradegebeuren nog meer gecommuniceerd worden : 

- Groot belang van het officiële FT-bord in het straatbeeld. De vermelding op de 

infoportieken is al een goed initiatief maar naar herkenbaarheid is het officiële bord 



veel belangrijker. Zie ook in de andere FTGemeenten (Bierbeek, Mechelen, Lier). 

Daarom de vraag om zeker 1 bord te plaatsen aan het kruispunt Albert Biesmanslaan 

– Henri Caronstraat (omgeving van het Nerocafé). Het CBS vraagt dat een voorstel 

voor locatie geformuleerd wordt. 

-  Communicatie rond de aankoop van FTproducten : geschenken voor de 

schoolkinderen op het Sinterklaasfeest, T-shirts voor het Druiventeam, drank bij 

sommige feestjes en recepties, WW-geschenkencheques bij wedstrijden en 

huldigingen. 

 

We moeten hierin nog verder gaan. Er zijn verschillende andere mogelijkheden : 

- solidariteitsagenda’s voor het gemeentepersoneel 

- drank bij het Dorpsrestaurant 

- korven met FT-producten voor diverse gelegenheden 

- aankoop van andere FT-producten in AD Delhaize. Hiervoor zal overleg gepleegd 

worden met Denise die producten aankoopt in AD Delhaize 

- cafetaria in het GC Felix Sohie en in de bar van het rusthuis 

 

Viering van 1 jaar moet onder de aandacht gebracht worden via actiepunt : FT in het 

rusthuis. OCMW-voorzitter Wilfried Van Raemdonck wil hieraan meewerken en zal dit 

voorleggen aan de OCMW-raad. Er zijn al een aantal ideeën maar die moeten verder 

uitgewerkt worden eens het akkoord van de OCMW-raad er is. 

 

GROS vindt het belangrijk dat het een positief onderhoud is geweest. Opgemerkt wordt dat 

ondertussen de gegevens van Hoeilaart op www.fairtradegemeenten.be aangevuld zijn. Maar 

criterium 2 ‘Winkels en Horeca’ moet dringend onderzocht worden. Daarenboven moet ook 

de samenstelling van de Trekkersgroep bekeken worden. Vermits de voorzitster Anita 

Vanthillo en schepen Els Uytterhoeven niet aanwezig zijn, zullen deze opmerkingen op een 

volgende GROS-vergadering besproken worden, wanneer beiden wel aanwezig zijn. 

 

6. BESPREKING NOTA ‘HOEILAART ECOGLAZEN DORP’ 

 

Een aantal opmerkingen worden geformuleerd op de tekst van Rein van Gisteren ‘Hoeilaart 

ECOglazen dorp : Hoe krijgen we herbruikbare bierglazen ingevoerd als alternatief voor de 

plasticberg die het Druivenfestival veroorzaakt? Kan dit streven worden ingekaderd in een 

lokale klimaatactie? 

 

Rein van Gisteren zal zijn tekst aanpassen en voorleggen aan de Milieuraad. Daarna is zeker 

verder overleg nodig met de verenigingen, Jeugdraad en horeca. Voorgesteld wordt om al 

eens proef te draaien bij een kleinschalige activiteit en de resultaten af te wachten. 

 

7. AANVRAAG STEUN AAN PROJECT IN BURUNDI 

 

Lies Gernaey uit Hoeilaart heeft een aanvraag ingediend voor steun aan het project Village 

Imuhira in Burundi. 

Het project ‘Imuhira’ wil bijdragen tot de heropbouw van Burundi via 3 aspecten : 

http://www.fairtradegemeenten.be/


- Hulp aan zeer jonge kinderen, door de begeleiding van kinderen en het verstrekken 

van basisonderwijs 

- Hulp aan de jeugd, door middelbaar onderwijs te voorzien en een actieve rol te 

spelen in de sociale en economische integratie 

- De streekontwikkeling, vooral door het creëren van werkgelegenheid en de nodige 

infrastructuur uit te bouwen zodat een lange termijnontwikkeling mogelijk wordt. 

Meer info op : www.villageimuhira.be 

 

Tijdens de zomervakantie 2012 gaat Lies met een groep opnieuw naar Burundi voor 3 

weken. Het is de bedoeling zomerkampen te organiseren voor de kinderen van de lagere 

school. Zij vraagt steun aan GROS voor het aankopen van materiaal voor deze zomerkampen, 

nl. knutsel- en sportmateriaal. In 2007 stelde GROS ook 1000 euro ter beschikking van Lies 

voor de aankoop van materiaal voor het project Imuhira. GROS beslist voor 2012 een bedrag 

van 1500 euro te geven aan Lies Gernaey onder volgende voorwaarden : 

- Er wordt aan GROS een voorstel van aan te kopen materiaal voorgelegd 

- Het materiaal wordt zoveel mogelijk ter plaatse aangekocht 

- Lies maakt voor GROS een verslag met foto’s op van de zomerkampen waaraan zij zal 

hebben meegewerkt. 

 

8. ACTIVITEITEN IN 2012  

 

Vermits we over te weinig gegevens beschikken i.v.m. een aantal mogelijke activiteiten in 

2012, wordt dit agendapunt uitgesteld tot volgende vergadering. 

 

9. FINANCIEEL VERSLAG 

 

GROS beslist volgende toelagen en partnersteun uit te betalen : 

- Destiny Afrika ten voordele van het Kampala Children’s Center in Oeganda : 

1033,67 euro 

- 11.11.11 : 10 000 euro 

- Broederlijk Delen : 3000 euro 

- Martin de Kegelfonds : 2000 euro 

- Music for Life : 1500 euro 

 

10. VARIA 

 

11.11.11 heeft een brochure opgesteld ‘Beleidsvoorstellen Noord-Zuid’ in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen 2012. GROS beslist deze brochure op een volgende vergadering 

door te nemen en na te gaan hoe wij als GROS kunnen wegen op deze verkiezingen. 

Zie www.11.be/gemeente - downloaden bundel ‘Beleidsvoorstellen Noord-Zuid’ 

 

http://www.villageimuhira.be/
http://www.11.be/gemeente

