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Thema 1- Hoeilaart Vlaams 

Investeren in een Vlaamse en gastvrije gemeente, waarin het open beleid het Nederlandstalig 

karakter van Hoeilaart beschermt en versterkt. Een proactief beleid voeren waarin anderstaligen 

aangemoedigd en geholpen worden om zich te integreren en het Nederlands te leren. 

 

Hoe gaan wij  dit doen? 

 

Integratie 

 

 Wij gaan het taalaanbod van vzw De Rand intensiever gebruiken en promoten.  

 Wij gaan een Peter en Meterschap opstarten voor nieuwe inwoners die het 

Nederlands niet beheersen. 

 Wij zullen een integratieambtenaar/verantwoordelijke aanstellen. 

 Wij stellen een actieplan op om handelaars middelen te geven om het gebruik van 

het Nederlands te stimuleren. 
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Vlaams karakter 

 Wij stellen een Schepen van Vlaamse aangelegenheden aan. 

 Het Nederlands zal de enige voertaal bij openbare ruimte en diensten worden. 

 Wij gaan de Vlaams identiteit accentueren in de openbare ruimte. 

 Wij zullen Hoeilaarts erfgoed actief ondersteunen. 

 Wij gaan ijveren voor een Nederlandstalige spoeddienst in de Druivenstreek. 

 

Thema 2 - Hoeilaart Mobiel 

Wij willen werken aan en doeltreffend en duidelijk verkeersbeleid. Daarom gaan we een degelijk 

mobiliteitsplan, gebaseerd op de bekommernissen en suggesties van inwoners en lokale 

verenigingen opstellen. Wij zullen ook rekening houden met de vele opmerkingen van de 

Hoeilanders die wj tijdens onze huis aan huis bezoeken vernomen hebben. 

 

Hoe gaan wij  dit doen? 

 

Wij gaan de infrastructuur voor de trage weggebruiker verbeteren door betere en veiligere 

voet- en fietspaden aan te leggen. De omgeving rond de scholen zullen prioritair 

aangepakt worden. Ook zullen wij zorgen voor de beveiliging en verduidelijking van het 

fietspadennetwerk. Een voorbeeld hiervan is de Groenendaalsesteenweg. Wij denken aan 

een fietsstraat tussen de Jezus-Eiksesteenweg en de Guillaume Dekleermaekersstraat.  

Wij zullen ook de buurgemeenten maximaal betrekken om te zorgen voor aansluitende 

verbindingen. Wij zullen ook alle mogelijkheden onderzoeken om maximaal gebruik te 

maken van subsidies. Ook zullen wij investeren in meer oplaadpunten voor elektrische 

fietsen. 

 

Het openbaar vervoer zullen wij promoten door te zorgen voor fietslockers aan het station. 

Wij zullen een eenrichtingsverkeer aan het Gemeenteplein instellen. Wij gaan het 

mobiliteitsplan evalueren en bijsturen. Ook zullen we het fietsbeleid voor de werknemers 

in de gemeente stimuleren.  
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Thema 3 - Hoeilaart Groen 

 

N-VA Hoeilaart wilt het bestaande groen behouden, uitbreiden en aansluiten met andere groene 

gebieden. Ook het verminderen van afval, energieverbruik en het opstellen van een lange 

termijnvisie aangaande water is voor ons een belangrijke doelstelling. 

  

Groen 

N-VA Hoeilaart wilt meer groene beplanting  in de dorpskern en aan het Gemeenteplein. 

Wij zullen streven naar meer hernieuwbare energie in openbare gebouwen. Ook zijn wij 

voorstander van circulair bouwen en meer groene aanplantingen in de nieuwe wijken. Wij 

willen milieubewust bouwen promoten.  

Heel belangrijk is voor ons het behoud van de open ruimten. Wij willen, zoals Natuurpunt 
het aanbeveelt, de natuurgebieden verbinden.  Wij willen de woonuitbreidingsgebieden die 
de uitbreiding van reeds bestaande natuurgebieden en/of een aaneensluiting van 
natuurgebieden in de weg staan schrappen.   
Concreet is dit 
 
1. Het woonuitbreidingsgebied tussen de Tenboslaan en de Sloesveldstraat moet omgezet 
worden naar natuurgebied. Dit gebied is een groene vinger die zorgt voor de nodige 
verbinding van de IJsevallei met het Zoniënwoud (via Domaine Solvay in Terhulpen) en 
het Plateau van Maleizen. Deze groene vinger sluit perfect aan op de groene vinger tussen 
Vlierbeekberg en Koedaalstraat aan de andere kant van de vallei. Zo ontstaat een 
ecologische corridor van Maleizenveld tot aan het Zoniënwoud, dwars door de vallei heen. 
Een unieke kans in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatopwarming die men niet mag 
laten liggen!  
 
2. Ook het woonuitbreidingsgebied in het landbouwgebied Terheiden (aan de Jean Baptiste 
Denayerstraat en de Waversesteenweg) dient herbekeken te worden zodat de open ruimte 
naar natuurgebied ’t Rot  
 
Wij gaan een bomenbeheersplan opstellen met de juiste keuze van bomen en de strikte 

toepassing (gas boetes) hiervan. Daarom is het aanstellen van een overkoepelend 

milieuambtenaar in de Druivenstreek noodzakelijk.  

Ook willen wij een dienst rond dierenwelzijn waarbij er streng wordt gecontroleerd en 

opgetreden bij dierenmishandeling. Wij zullen werken aan sensibilisering en promotie van 

het dierenwelzijn. 
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Water 

 

Wij willen een waterbeheersplan degelijk opvolgen met de Ijse als speerpuntgebied.Een 

ruimtelijk beleid met aandacht voor hemelwater en waterlopen  is essentieel. Daarom 

willen wij de problematiek Paardewater en Groenendaalsesteenweg ook snel aanpakken. 

Wij willen investeren in een duurzaam rioleringsstelsel. Ook zullen wij een premie voor de 

aanleg van waterpartijen, zoals drinkpoelen voorstellen.  

 

Afvalbeleid 

 

Zwerfvuil is een probleem waar vele Hoeilanders zich aan storen. Daarom willen wij een 

beleid voeren dat sensibiliseert, opvolgt en sanctioneert.  Wij gaan de planning van het  

ledigen van vuilbakken en schoonmaak van de omgevig rond de vuilbakken herbekijken.  

 

Wij gaan de duurzame afvalinzameling bij evenementen ondersteunen.  

 

Ons afvalbeleid zal er een zijn van volgens het principe "de vervuiler betaalt". 

 

Ruimtelijke planning 

 

Wij gaan een consequente langetermijnsvisie opstellen en bouwprojecten in centrum 

verplichten om een gezamenlijk binnen/buitenruimte voor de bewoners te voorzien. 

 

Hierbij willen wij zoveel mogelijk de groene ruimte in de woonuitbreidingsgebieden 

vrijwaren. 

 

 

Woonbeleid 

 

Wij willen werken aan betaalbaar  wonen door meer efficienter te bouwen door 

gemeenschappelijke ruimtes te creëen en grotee mix te hebben van alle generaties in de 

nieuwe wijken. Wij willen de vereenzaming in de gemeente bestrijden door meer 

verbindende woonwijken te creëren. Momenteel bestaan de nieuwe wijken vooral uit jonge 

gezinnen.  Wij het zelfstandig wonen stimuleren door een grotere samenwerking met het 

woonzorgcentrum.  Hoeilaart heeft hoge vastgoedprijzen waardoor steeds meer (vooral 

jonge) Hoeilanders verplicht zijn uit te wijken. Dat is niet alleen jammer voor de 

betrokkenen zelf, maar betekent vaak ook een verlies voor het lokale 

gemeenschapsleven. Dit probleem wil N-VA aanpakken door inwoners die een band 

hebben met Hoeilaart en Nederlands spreken of willen leren een premie te geven om hen te 

helpen met de aankoop van hun eerste vastgoed in Hoeilaart. 
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Thema 4 - Hoeilaart Sociaal 

 

De eerste pijler van ‘Hoeilaart sociaal’ zijn de verenigingen. Ze zijn de spil van het sociale gebeuren in onze 

gemeente. Sport- en cultuurverenigingen, zowel voor jong als voor minder jong, zorgen voor het behoud van 

onze Vlaamse eigenheid. 

 

Verenigingsleven 

Wij willen dat de Hoeilaartse verenigingen over de nodige infrastructuur kunnen beschikken bij de 

organisatie van evenementen. N-VA vindt de heraanleg van de sportsite aan de Koldam niet 

geslaagd. Wij willen daaraan de nodige bijsturingen doen. 

 

Onderwijs 

Een tweede pijler van sociaal Hoeilaart is het onderwijs. Wij zullen steeds waken over een 

kwalitatief taalonderwijs en de scholen van Hoeilaart  aansporen het Nederlands als bindmiddel van 

onze gemeenschap te blijven propageren. 

 

Dienstverlening in de sociale sector 

Omdat we streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening willen we een seniorencoördinator en 

een Huis voor de Senioren opstarten. De coördinator is het aanspreekpunt voor alle noden van de 

senioren en de activiteiten in het Huis voor de Senioren coördineren. Naast zorg voor de senioren 

willen we onze jongste burgertjes en hun ouders niet aan hun lot overlaten. Wij zorgen voor meer 

kinderopvang en stimuleren het onthaalmoederschap. Een premiesysteem zal opvang betaalbaar 

houden en een verblijfsregister voor co-ouderschap zal ook kostenbesparend werken voor de 

gescheiden ouders.  

 

Huisvesting, handel en toerisme  

Wij zullen zorgen voor een vlot werkende sneeuwtelefoon zodat fiets- en voetpaden sneeuwvrij 

zijn en blijven. We streven naar betaalbare woonwijken met verschillende woonvormen die 

verschillende generaties bij elkaar brengen. Wij zullen steeds de lokale handelaars ondersteunen 

en het toerisme nog beter uitbouwen. 
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Thema 5 - Hoeilaart Betaalbaar 

 

Belastingen heffen is noodzakelijk om als goede huisvader een gemeente te kunnen besturen. Maar wij 

willen de tering naar de nering zetten.  

 

Subsidies 

N-VA Hoeilaart zal ervoor zorgen dat de uitgaven van het gemeentebestuur niet buitensporig 

stijgen door gebruik te maken van alle subsidiemogelijkheden die door de overheid worden 

voorzien. We zullen ervoor zorgen dat de Hoeilander minimaal moet bijdragen om het maximum te 

bekomen.  

 

Belastingen  

Wij willen het geld van de belastingbetaler zo efficiënt mogelijk besteden. De burger verdient een 

toegankelijke en gespecialiseerde dienstverlening maar een kleine gemeente kan deze kosten niet 

alleen dragen. Door intergemeentelijke samenwerking in de Druivenstreek zullen we uitgaven en 

onkosten zoveel mogelijk drukken. 

 

Efficiëntie 

Efficiënt werken is eveneens kostenbesparend. Bewoners, handelaars en weggebruikers zullen we 

op de hoogte brengen van de duur van de projecten, de alternatieve wegen en de 

veiligheidsrisico’s. 
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Thema 6 - Hoeilaart Veilig 

 

Inwoners willen zich veilig voelen in hun gemeente. Zowel overdag als ’s nachts moeten ze zich gerust 

kunnen verplaatsen: naar school of naar het werk gaan, of gewoon even gaan wandelen moet veilig kunnen. 

Het beleid, allerlei diensten en de infrastructuur moeten daartoe bijdragen. 

 

Veilig gevoel 

N-VA Hoeilaart zal ervoor zorgen dat er permanent politie in de dorpskern aanwezig is, en dat de 

wijkagent opgewaardeerd wordt. Wij zullen de buurtinformatienetwerken nog efficiënter maken 

en een daadkrachtig overlastbeleid voeren met effectieve geld- en gasboetes. We willen nog meer 

inzetten op drugspreventie door meer blauw op straat. Ook moeten er meer sensibiliseringsacties, 

die wijzen op de gevaren van drugsbeleid, georganiseerd worden. Dat zal ook de inbraakpreventie 

ten goede komen. Het netwerk van ANPR-camera’s willen we, in samenspraak met de hele 

Druivenstreek, nog uitbreiden. Op gevoelige plaatsen (waar al dikwijls vandalisme werd 

vastgesteld), zoals de stationsomgevingen, het Gemeenteplein en het GC Felix Sohie. 

 

Veilige verplaatsing 

Wij willen de schoolomgevingen nog verbeteren met veilige fiets- en voetpaden en met voldoende 

en duidelijk aangegeven oversteekplaatsen. Hierover en over de grote kruispunten met een knoop 

van allerlei wegen zal N-VA Hoailaart een visie uitwerken en projecten opstarten. Deze 

knooppunten zullen dringend aangepakt en veilig uitgebouwd worden. 

 

 

 


