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Verontschuldigd: Hubert DIDDEN, Michel LEFEVER.  
   
Afwezig: Luc PINTELON, Peter REYNTJENS. 
 
   

Verslag vergadering 30 januari 2020 
Er werden geen opmerkingen op het digitaal doorgestuurde verslag. 
Het verslag werd dan bij deze goedgekeurd. 
 
Feed-back werkgroep Klimaat & Energie 

De werkgroep kwam 2 keer samen, op 6 februari en op 13 maart. 
Volgende onderwerpen werden besproken: 

- Klimaatactieplan: hoofddoel moet zijn het CO2 neutraal na te streven; 
- Zorgen voor een groter draagvlak bij de burgers; 
- Concrete initiateven om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen bij de huishoudens en 

verkeer; 
- Aandacht voor klimaatadaptatie: ontharden, infiltratie, bufferen en hergebruik van regenwater; 
- Opgepompt bemalingswater hergebruiken / ter beschikking stellen en zeker niet afvoeren naar 

riolering. 
 
Eva meldt dat ze wil werk maken van een “Droogteplan van Hoeilaart”.  
Dit zou voornamelijk betrekking hebben tot het omzichtig omspringen met kraantjeswater. In de vorm van 
tips en slogans op een affiche of in een persartikel of ander mediakanaal dienen we onze inwoners bewust 
te maken van het belang van ons kostbaar drinkwater.  
Andere aandachtspunten kunnen mee opgenomen worden zoals: 

- het optimaal hergebruiken van regenwater bij de huishoudens; 
- het plaatselijk aanpassen van de infrastructuur in geval van droogte en zware regenval; 
- het aanleggen van buffer- en infiltratiebekkens en het optrekken van de buffercapaciteit van de 

bestaande vijvers en de IJse; 
- het ontharden van niet essentiële verhardingen. 
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Feed-back werkgroep Afval 

De werkgroep kwam 1 keer samen, op 10 februari 2020. 
Volgende onderwerpen werden besproken: 

- Zwerfvuilopruimactie van 7 maart; die nog net doorgegaan is voor de Lock-down! 
- Standje op de meifeesten i.s.m. Interrand; werd helaas geannuleerd wegens covid-19 
- Vraag om overleg met Interrand wanneer men beslist om essentiële veranderingen door te voeren 

(prijs / inhoud afvalzakken enz.). Een alternatief voor de GFT-zak zou ook ter sprake kunnen 
komen. 

- Nadenken over hoe anderstaligen de sorteerregels uitleggen. Gebruik maken van pictogrammen? 
- De haalbaarheid van thuis composteren; al dan niet in samenwerking met de afvalintercommunale 

Interrand. 
 
Evaluatie zwerfvuil van 7 maart 2020 

De zwerfvuilopruimactie van zaterdag 7 maart werd georganiseerd samen met de activiteiten van Repair 
Café en Fashion Swap. 
Net zoals voorgaande jaren konden we opnieuw rekenen op talrijke vrijwilligers. Het viel ons ook op dat er 
veel jonge gezinnen zich spontaan hebben gemeld om zwerfvuil op te ruimen. 
Verscheidene takken van de scouts waren ook present. 
Ook opvallend was de vraag om lege zwerfvuilzakken te krijgen, zodat mensen – omdat ze die zaterdag 
geen tijd hadden – toch in de komende dagen zwerfvuil kunnen opruimen. Met  het aanvraagformulier op 
de hoofdpagina van de website van onze afvalintercommunale Interrand is het enorm gemakkelijk om een 
gevulde zwerfvuilzak te laten ophalen! 
Er zijn in totaal een 40 tal zakken van 40 L binnen gebracht; een 12-tal werden op andere plaatsen in de 
gemeente de daaropvolgende maandag opgehaald door Interrand. 
Het afsluitmoment waarop de afvalwagen van Interrand langs komt om de zakken erin te gooien, blijft 
voor de meeste jongeren het hoogtepunt van de dag. 
Er kan steeds bij de milieudienst zwerfvuilzakken afgehaald worden. Vrijwilligers die willen, kunnen zich lid 
maken van mooimakers.be. 
De leden vragen om hieromtrent meer publiciteit te maken. Nog steeds zijn er mensen die zich als 
vrijwilliger willen opgeven maar niet weten hoe ze dit moeten doen. 
In Hier Hoeilaart en de andere gemeentelijke pers- en infokanalen worden de weken, voorafgaand de 
zwerfvuilactie, heel veel aandacht besteed aan de problematiek van het zwerfvuil. Het is inderdaad aan te 
raden om dit in herinnering te brengen in de loop van het jaar.  
Tijdens het overleg van de interraden van 2 juni jl. kwam de suggestie of er een nieuwe opruimactie zou 
kunnen georganiseerd worden in de loop van de komende maanden; ook het schepencollege vroeg naar 
een aantal mogelijkheden. 
De leden stellen voor: 

- Doorgedreven communicatie 
- Mogelijkheid om op enkele publieke plaatsen (Bib, onthaal,…) zwerfvuilzakken ter beschikking te 

leggen 
- Slogan bedenken zoals “van een proper Hoeilaart wordt je vrolijk” – “Hoeilaart Proper!” 
- Stickers, affiches met de boodschap “neem je vuil mee wanneer deze afvalbak vol is” 
- Wat is er reeds voorhanden en zijn er geen voorbeelden die we kunnen overnemen? 

Onze werkgroep Afval zal enkele initiatieven samen bundelen. Ondertussen werd door de werkgroep 
voorgesteld om op vrijdag 17 juli,  in de voormiddag – tijdens de markt – een standje te bemannen om 
passanten aan te spreken en eventueel een zwerfvuilzak, samen met promotiemateriaal, aan te bieden. 
Meer info bij Lutgarde (lutgarde.nieuwborg@gmail.co) of milieudienst. 
Men vraagt of er cijfers beschikbaar zijn van opgeruimde sluikstorten en zwerfvuil. 

- In 2019 werd er door de zwerfvuilploeg (telkens 2 man op maandag en vrijdag) van het 
maatwerkbedrijf IJsedal een totaal van 53,55 m³ zwerfvuil en ca. 1300 kg sluikstort opgehaald. 

- In 2019 werd er door de afvalintercommunale Interrand ca 1110 kg sluikstort opgehaald. 
- De meest voorkomende knelpunten zijn: de omgeving rond de glasbollen, de stationsomgevingen, 

het gemeentepark, de parkeerplaatsen Sohie en Mariën en de woonwijk Sloesveld. 
 
Wat na de corona crisis? Bijkomende afspraken – opnieuw overleg met de werkgroepen – 

duurzame Doendersdag van 10 oktober 2020 – suggesties om gerezen problemen aan te 

pakken… 

Chris stelt voor om: 
- de werkgroep Afval opnieuw samen te roepen in september,  
- met de werkgroep Klimaat & Energie zullen we aftoetsen of het haalbaar is om in de loop van de 

komende dagen samen te komen, 
- het opstarten van de werkgroep Leefmilieu – ook in september? 
- Het opstarten van de werkgroep Trage wegen (zie volgend item) 
- Nieuwe vergadering van de kern werd reeds vastgelegd op 24 september. Locatie nog te bepalen. 
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Het organiseren van de duurzame Doendersdag van 10 oktober wordt voorlopig nog in beraad gehouden. 
 
Bij het thuiswerken tijdens de corona-crisis viel het sommige mensen op dat er overdag vrij zwaar verkeer 
in hun straten doorrijdt, ook storen sommigen aan het aanhoudend lawaai van kettingzagen, grasmaaiers 
enz. 
 

Trage wegen 

1. Privéweg “Manege Musette”  
In de loop van de maand april ontstond er heel wat onbegrip toen de “trage weg van Musette” plots als 
privéweg werd aangeduid en verboden werd voor wandelaars, fietsers,… 
Het feit is dat deze privéweg een ideale verbinding is tussen de wandelweg Koedalstraat (grondgebied 
Overijse) en het Zoniënwoud (Molenweg). Bij het opstellen van de trage wegenkaart door de werkgroep 
trage wegen in 2009 werd deze weg ingetekend op de kaart maar er werd wel vermeld dat deze privaat 
was.   
De milieuraad vraagt hierom of er ten gronde een onderzoek kan verricht worden volgens het Decreet 
Gemeentewegen van 3 mei 2019. Dit onderzoek zal dan ook uitmaken of – indien er al een 
erfdienstbaarheid rust op deze weg – het gaat om een erkende of feitelijke erfdienstbaarheid. Intussen 
werd de vraag per mail gesteld aan de dienst buurt- en voetwegen van de provincie Vlaams-Brabant. 
In het kader van de geplande rioleringswerken Brusselsesteenweg – fase 2 – bestaat er een grote kans dat 
de gemeente deze weg zal proberen te verwerven. 
Men komt nog even terug op de problematiek van de zonevreemde maneges, waaronder Manege Musette 
valt, en waarvoor er in 2014 een RUP “zonevreemde maneges” – goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie van 27 maart 2014 - werd opgemaakt.  
Vóór de goedkeuring van het RUP  lag de buitenpiste van deze manege volgens het APA gedeeltelijk in 
bosgebied en daardoor was deze gedeeltelijk zonevreemd. De manege beging hierdoor een schending van 
de reglementering van de ruimtelijke ordening. 
 
De vraag wordt gesteld of de opgenomen voorwaarden van het RUP niet afgedwongen kunnen worden? De 
regularisatieperiode van 5 jaar is immers overschreden. Kan de dienst omgeving van de gemeente nagaan 
of de manege Musette zich in orde heeft gesteld met de bepalingen volgens art. 6 van de voorschriften 
van het RUP?  Werd hierover een verslag van gemaakt? Indien de manege deze voorschriften nog niet 
heeft toegepast, wat zijn de stappen die de gemeente gaat ondernemen opdat de manege zich in regel zou 
stellen volgens de bepalingen van het RUP? 
 

2. Holle weg Van Laethemstraat - verharding 
Vanuit de fietsersbond kwam de vraag of deze holle weg niet verhard kon worden zodat deze holle weg 
een comfortabele verbindingsweg kan worden en dit zowel voor fietsers als wandelaars. 
Alhoewel een holle weg beschouwd moet worden als een bijzonder natuurelement en als kleinschalig 
landschapselement is de milieuraad de mening toegedaan om op dit voorstel alsnog geen antwoord te 
geven gelet dat dit onderwerp in een groter geheel – met een duidelijke visie – en niet geval per geval 
moet beoordeeld worden. 
 
Men is voorstander om opnieuw de “werkgroep trage wegen” op te starten, samen met leden van de 
mobiliteitsraad en GECORO. Dit heeft het voordeel dat  het netwerk van de trage wegen gedragen zal 
worden door diverse, gemeentelijke adviesraden. 

 
Nieuwe zwerfvuilcampagne opstarten: september? 

Zie evaluatie zwerfvuilcampagne. 
 
Project Kasteelstraat - groeninfrastructuur 

Er wordt een korte toelichting gegeven van het ontwerp van de Kasteelstraat. Eerder werd dit ook 
voorgesteld in de mobiliteitsraad. De milieuraad is vooral benieuwd naar de nieuwe groenstructuren die in 
de straat zullen worden toegepast. 
Er wordt positief gereageerd over de geplande groeninfrastructuur. 
Volgende vragen / suggesties worden gesteld: 

- De groeninfractructuur doortrekken tot in de nieuwe wegenis Terstrekkes 
- Het buurtparkje, dat aangelegd werd in 1985, verdient een opfrisbeurt 
- De bocht van het fietspad, komende van het parkpaviljoen richting Kasteelstraat, vloeiender maken 
- Aangezien dat het huidige en nieuwe fietspad voorrang krijgt op het autoverkeer is het aan te 

bevelen om zo snel als mogelijk “haaientanden” aan te brengen op het huidige wegdek. 
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Varia 

- In de onmiddellijke omgeving van het Bosmuseum Groenendaal, wordt dezer dagen gewerkt aan 
de restauratie van het bakhuis, daterend uit de tijd van de priorij.  
 

Volgende vergadering van de kern op donderdag 24 september 2020 om 20 uur: zaal nog te 

bepalen! 

 
De secretaris: De voorzitter: 
 
 
Eric KUMPS Chris Vanderlinden 


