
Hoeilaartse natuur in gevaar?
Er was de laatste tijd heel wat te doen over de aanpassingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Onder het mom van ‘teruggave van natuurgebied’ wil het 
gemeentebestuur die aanpassingen aan onze inwoners verkopen, 
maar daarbij spaart men de leugens niet. De meerderheid doet 
eigenlijk net het omgekeerde van wat er gezegd wordt. Open 
Vld denkt de Doender zomaar te kunnen bedriegen. Het is al 
helemaal niet te begrijpen dat Pro-Hoeilaart, die andere meer-
derheids- en zogenaamd ‘groene’ partij, dat zomaar laat begaan. 
Zij gaven aan dat het voor hen geen prioriteit is. 

Zowel Natuurpunt Druivenstreek als de Milieu- en Natuurraad 
dienden bezwaren in tegen de voorgestelde aanpassingen. Ook de 
inwoners van de Brugstraat en de Gladiolenlaan deden hetzelfde. 
N-VA Hoeilaart steunt hen uiteraard en uit haar verbolgenheid 
tegenover dit wanbeleid.

Waar gaat het over?
In 2010 besliste het gemeentebestuur – terecht - om acht waarde-
volle ‘groene vingers’ (natuurgebieden die een grote biologische 
waarde hebben en die aansluiting op het Zoniënwoud mogelijk 
maken) te vrijwaren van bebouwing. Een noodzakelijke beslis-
sing, daar was iedereen het over eens.

Vier van die kostbare gebieden zouden nu toch bebouwd wor-
den. Het gemeentebestuur wil hun status daarom aanpassen in 
het nieuwe GRS. Concreet gaat het over:

• Het gebied achterin de Gladiolenlaan (vroegere Vlaanderenveld)
• Het bos aan de Vosdelle
• De site tussen Sloesveld/Kelleveld/Tenbos
• De site Desbeck

Om nog meer verwarring te zaaien, veranderde men intussen 
de namen van een aantal van die gebieden. Daarbij wordt geen 
rekening gehouden met het Gemeentelijk Natuurontwikkelings-

plan (GNOP). Dat plan bestempelt een aantal plaatsen, en dan 
vooral de site Gladiolenlaan, als ‘biologisch zeer waardevol’. Het 
beschermen van onze diersoorten en planten, waterhuishouding 
en klimaat zijn cruciale thema’s voor de N-VA. 

Natuurplannen gedwarsboomd
Ook andere plannen, zoals het actuele ‘klimaatactieplan’ en het 
‘Walden-project’, dat verschillende wouden en natuurgebieden 
in Vlaams-Brabant wil verbinden, wordt gedwarsboomd door 
de plannen van het gemeentebestuur. Onze fractie stoort zich 
bovendien ook aan het gebrek aan duidelijkheid in verband met 
de behoefte aan woonuitbreiding en de noodzaak om daarvoor 
nieuwe woonzones te ontginnen.

Dat wil niet zeggen dat we volledig tegen bebouwing zijn, maar 
N-VA Hoeilaart pleit voor een doordachte aanpak van leegstand 
in onze dorpskern. Op plaatsen waar de natuur toch al ernstig 
versnipperd is, kunnen nieuwe bouwprojecten overwogen worden. 
We uiten onze bezorgdheden voor het behoud van ons geliefd en 
idyllisch dorp, waar we allemaal zo trots op zijn.

Meer info daarover vind je via www.natuurpunt.be/afdelingen
/natuurpunt-druivenstreek. Het verslag van de Milieu- en 
Natuurraad is integraal te lezen op de gemeentelijke website.

Het binnengebied Vlaanderenveld.

De site Desbeck.

Eenmaal onder het beton, 
komt onze kostbare natuur 
nooit meer terug. Laat je 
stem daarom horen!
Myriam Warson
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir

Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn er in 
Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele vorige 

regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet Vlaanderen 
op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Digisprong in Hoeilaart
Vele scholen kampen met een achterstand op het 
gebied van digitaal onderwijs. Dat werd sinds de  
uitbraak van de coronacrisis pijnlijk duidelijk.  
Vlaanderen grijpt de gelegenheid nu aan om die  
achterstand om te buigen in een voorsprong.

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts investeert in 
totaal 375 miljoen euro in ‘de grote Digisprong voor-
waarts’. 152.000 euro daarvan gaat naar Hoeilaart. 
Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling zijn 
op het klassiek onderwijs. N-VA Hoeilaart is bijzonder 
blij met de extra middelen voor onze Hoeilaartse 
scholen.

Een nationaal park in  
Vlaams-Brabant?
Voormalig burgemeester van Oud-Heverlee Alexander Binon lanceerde 
enkele jaren geleden het voorstel voor een nationaal park in Vlaams- 
Brabant: De Brabantse Wouden. De Vlaams-Brabander is fier op zijn 
Hallerbos, het Meerdalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei.

Voor de Druiven- 
streekbewoners 
komt daar nog het 
Zoniënwoud bij. De 
N-VA wil die bossen 
versterken en met 
elkaar verbinden. 
Dat doen we door 
het bestaande groen 
te koesteren en 
beken en rivieren 
meer ruimte te 
geven. 

In de Druivenstreek, en bij uitbreiding in Zuid-Dijleland, staan heel  
wat initiatieven op het programma die een opstap vormen naar de  
Brabantse Wouden. We rekenen eveneens op Vlaams minister van  
Omgeving Zuhal Demir om de oprichting van het Nationaal park  
een boost te geven.
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