
 
 
 

Gemeenteraadscommissie Leven 
Dinsdag 19 januari 2021, 19u30, via Teams 

 
AANWEZIG:  Véronique Desmet, voorzitter 

Pieter Muyldermans, schepen 

Joris Pijpen, schepen 

Joy Sergeys, schepen 

Alain Borreman, raadslid CD&V vervangt Jo Portois (éénmalig)  

Julie Delwick, raadslid Open VLD 

Patrick Demaerschalk, raadslid CD&V  

Nadine Schroeders, afdelingshoofd Leven 

   Tessa Hemeleers, medewerker Lokale Economie 

 

VERONTSCHULDIGD:  

Sylvie Gahy, raadslid PRO Hoeilaart 

Jo Portois, raadslid CD&V 

Kenny Verbeeck, raadslid PRO Hoeilaart 

 

AFWEZIG: / 

 

O.P.1 Werking van de gemeenteraadscommissie LEVEN  

In zitting van 24 november 2020 werden volgende besluiten genomen rond de commissie 

Leven 

Artikel 1 De raad stelt het aantal leden voor de commissie ‘Leven’ vast op zes. 

Artikel 2 De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Julie Delwick, Véronique 

Desmet, Kenny Verbeeck, Sylvie Gahy, Patrick Demaerschalk en Jo Portois.  

Artikel 3 De raad duidt raadslid Véronique Desmet aan als voorzitter voor de commissie 

‘Leven’. 

 

De agendapunten worden toegelicht door de betrokken schepen en de administratie. 

Vragen kunnen bij ieder agendapunt gesteld worden. Indien er op bepaalde vragen niet 

meteen een antwoord kan geformuleerd worden, verricht de schepen of de administratie 

bijkomende opzoekwerk. Nadien volgt de terugkoppeling. 

 

De volgende vergaderingen worden belegd in functie van de noden. Commissieleden die 

een bijkomende vergadering wensen, kunnen contact opnemen met de voorzitter.  

 

Dit is de eerste vergadering van de commissie Leven. 

 

O.P.2 Digitaal platform lokale economie 

Schepen Joris Pijpen en Tessa Hemeleers geven toelichting over de stand van zaken van 

het digitaal platform lokale economie en de producten die zullen aangeboden worden. 

 

Volgende vragen en opmerkingen werden geformuleerd tijdens de vergadering: 

• Een actuele lijst van handelaars is essentieel opdat dit platform een succes wordt. 

Handelaars.hoeilaart.be is een goede vertrekbasis. 

De administratie heeft in het verleden reeds de nodige inspanningen gedaan om 

een lijst van handelaars van Hoeilaart op te maken. Deze wordt maandelijks 



geactualiseerd. 

Uiteraard dragen de handelaars zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid om 

de gegevens actueel te houden. 

 

O.P.3 Concessie Nerocafé 

Schepen Joris Pijpen en Tessa Hemeleers geven toelichting over de stand van zaken van 

de concessie van het Nerocafé en de vragen die voorgelegd worden aan de Raad van 

Bestuur. 

 

Volgende vragen en opmerkingen werden geformuleerd tijdens de vergadering: 

• er wordt voorgesteld aan de Raad van Bestuur om de concessie niet stop te zetten 

maar om aan te passen. AGB Holar derft geen inkomsten. Het huurbedrag en het 

bedrag aan investeringen, voorzien door Haacht, blijven behouden. 

1 mei of uiterlijk 1 maand nadat de overheid toelating geeft aan de horeca om te 

openen moet het Nérocafé geopend worden. 

Gezien de concessie werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGB Holar 

worden deze wijzigingen ook ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur.  

• er werd vernomen dat de Sportecho zal verkocht worden. Dit café is het enige 

café op het gemeenteplein en heeft een sociale functie. Het zou spijtig zijn dat het 

café vervangen wordt door alleen maar appartementen. Exacte datum van 

verkoop is nog niet gekend.  

Het RUP bepaalt dat op de volledige benedenverdieping een handelszaak moet 

voorzien worden.  

Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om de opschortende voorwaarden te laten 

vallen en nieuwe afspraken voor te stellen, rekening houdende met de huidige 

coronamaatregelen. 

 

O.P.4 Noodfonds lokale ondernemers 

Schepen Joris Pijpen en Tessa Hemeleers geven een overzicht van de genomen 

initiatieven van de gemeente Hoeilaart en van de ondersteuningsmiddelen van de hogere 

overheid. 

Volgende vragen en opmerkingen werden geformuleerd tijdens de vergadering: 

• heeft de gemeente al officiële vragen ontvangen van ondernemers? Bijvoorbeeld 

van de horeca van Hoeilaart ? 

De gemeente heeft nog geen officiële vraag ontvangen. 

• handelaars die het moeilijk hebben kunnen steeds contact opnemen met Dyzo 

voor hulp. De gemeente heeft hiermede een overeenkomst afgesloten. Momenteel 

zijn er bij Dyzo geen dossiers lopende van lokale handelaars van Hoeilaart. 

• zelfstandigen in bijberoep krijgen weinig steun van de hogere overheid 

• handelaars met financiële problemen kunnen steeds terecht bij de gemeente om 

samen de problemen te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. 

• misschien kan de gemeente de problemen case per case bekijken en proberen op 

te lossen. 

• kan de gemeente een noodfonds voor middenstanders voorzien die het financieel 

moeilijk hebben? Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk: 

o financiële hulp geven gebaseerd op de boekhoudkundige cijfers van de 

ondernemingen 

o een toelage geven 

o een lening geven zoals toegekend werd aan ERCH, Tennisclub 

o een overbruggingskrediet toestaan 

o uitstel van betaling van belastingen toestaan. 

• bij het zoeken van oplossingen moet er o.a. aandacht zijn voor de betaalbaarheid, 

de gelijke behandeling van ondernemers, de administratieve lasten,… 



• concrete voorstellen van hulpverlening aan de ondernemers kunnen steeds 

bezorgd worden aan de gemeente. 

 

O.P. 5 Samenwerking gemeente Hoeilaart – Begijntjesbad Overijse. 

De gemeente Hoeilaart betaalde vroeger een forfaitaire vergoeding aan de gemeente 

Overijse zodat de inwoners, verenigingen en scholen van Hoeilaart aan hetzelfde tarief 

konden zwemmen als de inwoners van Overijse. De kostprijs hiervan was ongeveer 

39.000 euro.  

Naar aanleiding van het nieuwe zwembad werd door Overijse voorgesteld om de forfait te 

verhogen tot ongeveer 63.000 euro. Gezien de laattijdige communicatie van Overijse 

over deze prijsverhoging was dit bedrag niet voorzien in het MJP. 

 

Binnen de gemeente Hoeilaart werd ervoor gekozen om de schoolgaande kinderen van 

Hoeilaart gratis te laten zwemmen. Ook aan de ouders zal hiervoor geen bijdrage 

gevraagd worden. 

Voor individuen en verenigingen is de administratie momenteel aan het zoeken naar 

oplossingen zodat ook deze groep kan zwemmen aan het regio-tarief zonder 

forfaitbetaling aan de gemeente Overijse. 

 

Vanaf juni 2021 kan de UIT-pas gebruikt worden in de Druivenstreek. Door deze pas 

kunnen gezinnen met een beperkt inkomen aan een goedkoper tarief zwemmen nl. 20 % 

van de normale toegangsprijs. 

 

Volgende vragen/opmerkingen werden geformuleerd: 

• gezien zwemmen belangrijk is voor de gezondheid is het behouden van het 

voordeeltarief belangrijk 

• het is belangrijk dat de gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden om te 

genieten van het regio-tarief 

• kan de gemeente een gelijkaardig systeem als dit van de lijnkaarten uitwerken en 

zo ook het voordeel tarief behouden ? 

• kan de gemeente zwemkaarten aan regio-tarief verkopen in GC Felix? 

• indien particulieren (senioren) aansluiten bij een zwemclub kunnen zij genieten 

van een voordeeltarief.  

• er moet over gewaakt worden dat de gemeente niet één welbepaalde sport 

voortrekt t.o.v. de andere sporten 

Concrete voorstellen en tips om particulieren te laten genieten van regio-tarief kunnen 

bezorgd worden aan de gemeente. 

 

De samenwerkingsovereenkomst met Overijse rond het schoolzwemmen wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 


