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DE TROSRUPS

Democratie

2018 wordt een belangrijk jaar voor onze 
gemeentelijke democratie. Elke zes jaar 
kunt u zich uitspreken over het beleid van 
uw bestuurders. In oktober zal dat weer 
het geval zijn.

Zes jaar is lang en we zitten te popelen om 
onze kiezers te mobiliseren en hun zeg te 
laten doen. Voor N-VA Hoeilaart een mooie 
kans om een aantal dringende vragen te 
stellen. Vinden de Hoeilanders dat hun 
gemeente goed, eerlijk en met respect voor 
de mening van iedereen werd bestuurd? 
Zijn onze financiën op orde, zodat we niet 
te veel belastingen hoeven te betalen voor 
allerlei minder belangrijke dingen? Werd 
het dorp leefbaarder? Werd de mobiliteit 
verbeterd? Was er genoeg aandacht voor 
de noden van de zwakste groepen, zoals 
kinderen en senioren? Werd er naar de 
Hoeilander geluisterd? En werd het Vlaams 
karakter van onze gemeente gerespec-
teerd?

Op 14 oktober kunt u deze vragen  
beantwoorden.

Voelt u het ook kriebelen om inhoudelijk  
en/of praktisch mee te werken met  
N-VA Hoeilaart? Contacteer ons dan via 
edouard.vanzuijlen@n-va.be

Edouard Van Zuijlen
Voorzitter N-VA Hoeilaart

Hoeilaartse dorpspolitiek:  
tijd voor verandering
Onlangs besliste de meerderheid om met de faciliteitengemeenten 
Kraainem en Wezembeek-Oppem en met Zaventem in gesprek te gaan 
over de eerstelijnszorg. Waarom geen eerstelijnszorg uitbouwen met 
onze Vlaamse buurgemeenten, in plaats van met gemeenten waarmee 
wij niet eens een grens gemeen hebben? Als enige Vlaamse partij voor 
wie de ‘V’ in haar naam nog de volle Vlaamse betekenis heeft, kunnen 
we alleen maar vaststellen dat de politieke kronkels van het gemeente- 
bestuur onnavolgbaar zijn. “Van de Hoeilaartse dorpspolitiek word je 
niet vrolijk”, zegt gemeenteraadslid Michel Joly. “Onze gemeente heeft 
nood aan een nieuwe politieke wind.”

Neem nu het dossier van de fusies, die 
door de Vlaamse Regering in de toekomst 
opgelegd kunnen worden. Nu kan een  
fusie van Hoeilaart en Overijse 17,5 mil-
joen euro opbrengen. Dankzij die fusies 
krijg je bovendien een efficiënter en goed-
koper bestuursapparaat. Maar Open Vld 
en haar coalitiepartner Pro Hoeilaart zijn 
niet consequent in woorden en daden. Ze 
willen geen fusie met Overijse, maar wer-
ken er wel mee samen door bijvoorbeeld 
mee te betalen voor het gebruik van het 
Begijntjesbad. De N-VA wil gesprekken 
voeren met andere gemeenten, zodat we 
de voor- en nadelen van een fusie kunnen 
afwegen.

En dan is er het dossier van de gemeente- 
belastingen. Open Vld beloofde in een ver 
verleden dat de belastingen niet zouden 
worden verhoogd. Maar u en ik zien dat 
anders, elk jaar opnieuw via de ‘bruine 

enveloppe’. En niemand is de verkoop al 
vergeten van het Hoeilaarts water aan 
de Watergroep. De facturen drukken ons 
met de neus op de feiten. N-VA Hoeilaart 
wil geen valse beloften doen en wil  
verantwoord omgaan met uw belasting-
geld.

Hoeilaart ligt geografisch in een hoekje 
weggedrongen onder de rook van Brussel. 
Inwijking veroorzaakt enorme prijs- 
stijgingen op de woonmarkt en jonge  
Hoeilanders zijn gedwongen uit te 
wijken. Onze burgemeester wringt zich 
in allerlei bochten om zich een ‘nationaal’ 
imago aan te meten en zoekt liever con-
tact met Franstalige collega’s. We denken 
hierbij aan het nieuwe megalomane project 
‘Silva Terra’ waarvoor hij niet eens be-
voegd is, maar waarvoor hij toch al 7 500 
euro heeft voorzien voor een haalbaar-
heidsstudie. Investeren is nodig, maar uw 
belastinggeld mag niet naar prestige- 
projecten gaan. We moeten investeren in 
zaken die alle inwoners van Hoeilaart ten 
goede komen.

Myriam Warson,  
OCMW-raadslid
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N-VA vraagt wijziging Masterplan Jeugd en Sport
Op 4 juni start het Masterplan Jeugd en Sport. De twee grootste sportverenigingen van Hoeilaart, 
turnkring De Gympies en voetbalvereniging ERC Hoeilaart, zijn nochtans niet tevreden met dat 
plan. Helaas houdt de meerderheid daarmee geen rekening en zet ze het plan koppig door.

Dat de gemeente 9 miljoen euro uitgeeft voor 
een sportcomplex waarmee de sportverenigin-
gen niet tevreden zijn, is onverantwoord. 2018 
is een verkiezingsjaar en de start van dit project 
komt de meerderheid goed uit. De negatieve 
gevolgen voor deze verenigingen zullen pas na 
2018 blijken. 

De N-VA vraagt de meerderheid om te luisteren 
naar de turnkring en voetbalclub en de nodige 
wijzigingen aan het plan aan te brengen. Bouw 
nu een turnzaal, want anders moeten de kinde-
ren nog jaren sleuren met de zware toestellen 
om ze te plaatsen en op te bergen. Daarenboven 
staat in het bouwplan dat de cafetaria en de 
tribune van de voetbalclub naar de hoek van het 
veld verplaatst worden. Toeschouwers zullen 
een zeer beperkt zicht op de wedstrijden van 
het hoofdterrein hebben. “Dit is onzinnig en 
eigenzinnig gedrag”, zegt Edouard Van Zuijlen, 
voormalig ondervoorzitter van ERC Hoeilaart.

Vanuit de huidige voetbalkantine hebben 
de supporters een volledig overzicht 
over de wedstrijd. Weldra niet meer.

Plechtigheid GEN-werken zonder omwonenden
Op 28 maart werden de werken aan het Gewestelijk 
Expresnet (GEN) aan het station van Hoeilaart feeste-
lijk heropgestart in het bijzijn van hoogwaardigheids-
bekleders van MR, Open Vld en Infrabel. De omwo-
nenden werden niet uitgenodigd op de plechtigheid.

Twee actievoerders kregen de dag voor het evenement 
drie keer bezoek van een agent. De politie wilde weten 
wat hun intenties op de dag van de plechtigheid waren. 
Beide vertegenwoordigers van de omwonenden van de 
wijk Pittoresk wilden alleen hun recht uitoefenen om 
een petitie aan minister Bellot aan te bieden, wat door 
een grote politiemacht werd verhinderd.

De omwonenden van de GEN-werken voeren al jaren 
actie om de schade aan hun huizen vergoed te krijgen. 
Het enige wat ze tot nu toe kregen zijn loze beloftes en 
nietszeggende communicatie.

N-VA Hoeilaart vindt dat het gemeentebestuur meer 
rekening moet houden met de bewoners, en dat bij alle 
grote gemeentelijke bouwdossiers (sportcomplex, kinderdagverblijf, gemeenteplein, ...).

Spandoek van een actievoerder 
in de wijk Pittoresk.
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Gietijzeren wegwijzers uit 
Hoeilaart voorlopig  
beschermd als monument
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van 
Onroerend Erfgoed, heeft twaalf kleine erfgoedelementen in de 
Vlaamse Rand voorlopig beschermd als monument. Twee gietijzeren 
wegwijzers uit Hoeilaart behoren tot het historische straatmeubilair 
van de regio. Ze stammen uit het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw. De wijzers zijn machinaal vervaardigd in een 
neoclassicistische vormentaal die eigen is aan die periode en die getuigt 
van de kwaliteit van het Vlaamse ijzerwerk. 

Klein erfgoed met grote geschiedenis
“Achter klein erfgoed gaat vaak een grote geschiedenis schuil. Deze 
objecten uit de Vlaamse Rand zijn uitzonderlijk authentiek, zeldzaam, 
herkenbaar en representatief voor onze Vlaamse geschiedenis. Met de 
voorlopige bescherming bewaren we deze stille getuigen voor de  
toekomstige generaties”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Belangrijke investeringen in sociale woningen
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil meer Vlamingen aan een sociale woning helpen. 
Nooit eerder werd er zo fors geïnvesteerd in sociale woningen als tijdens deze regeerperiode. Voor de 
provincie Vlaams-Brabant alleen al spreken we over een bedrag van 224,55 miljoen euro, goed voor  
1 629 bijkomende sociale woningen en renovaties – en dat is ook goed nieuws voor Hoeilaart. 

Betere kwaliteit, lagere energiefactuur
Voor Hoeilaart investeerde Liesbeth Homans de voorbije vier 
jaar meer dan 5,73 miljoen euro in 64 renovatieprojecten. 
“N-VA Hoeilaart ijvert al lang voor niet alleen méér, maar ook 
betere sociale woningen”, zegt voorzitter Edouard Van Zuijlen. 
“Inzetten op renovatie is noodzakelijk. Te veel huurders beta-
len nog te hoge energiekosten omdat de woning niet voldoet 
aan de huidige energienormen. Met deze investeringen wordt 
de kwaliteit van de woning drastisch verbeterd en wordt de 
energiefactuur voor de huurder aanzienlijk verlaagd.” 

Extra aandacht voor toegankelijkheid
Bovendien wordt er zowel bij nieuwbouw als bij renovatie 
extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de wo-
ning. “Dat is erg belangrijk”, besluiten Edouard Van Zuijlen 
en Myriam Warson. “Niet alleen voor personen met een 
beperking, maar ook voor ouderen, die daardoor langer in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

Fietsen aantrekkelijker én  
veiliger maken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamin-
gen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. “N-VA Hoei-
laart ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt voorzitter 
Edouard Van Zuijlen. “Snelle en comfortabele fietsverbindin-
gen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen 
verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente.”

In 2017 werd er 150 000 euro geïnvesteerd in de aanleg van 
fietspaden tussen Groenendaal en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest aan de N275.

Sprokkels
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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