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14 OKTOBER: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

PROgramma PRO Hoeilaart
Gemeenteraadsverkiezingen 2018:
de korte versie
Het ‘PROgramma’ van PRO Hoeilaart is een warme oproep om mee te doen om ons
dorp socialer en duurzamer te maken. Je hebt nu de samenvatting in handen. De
volledige tekst plus alle kandidaten voor 2019-2024 vind je op www.prohoeilaart.be.
Wat je hier leest is het resultaat van een prachtige samenwerking tussen vele
Hoeilanders. We hopen dat je deze plannen steunt. En dat je op 14 oktober je stem
aan één van onze betrokken gemeenteraadskandidaten toevertrouwt!
Sylvie Gahy
een fiere en hoopvolle voorzitter

DUURZAAM
Klimaat, energie, milieu
Met onze verwarming en met ons
vervoer jagen we onze voorraden
fossiele brandstof de lucht in . Dat kan
volgens PRO veel duurzamer!
In 2024 wekt de gemeente zelf haar
hernieuwbare energie op, samen met
de inwoners. Op lange termijn moet
de uitstoot van broeikasgassen in
Hoeilaart naar nul. Daarom is investeren
in isolatie en duurzaam bouwen zo
belangrijk. We willen dat de gemeente
daarbij het goede voorbeeld geeft en
ons als burgers inspireert en helpt.

Afval bestaat niet
Ook bij afvalpreventie kan Hoeilaart een
voorbeeldrol spelen. We willen enkel
nog evenementen met herbruikbare
drinkbekers en steunen de strijd voor
statiegeld op flessen en blikjes. Dat
scheelt liefst 40% van het zwerfvuil.
Recycleren is de start voor een circulaire
economie, want afval bestaat eigenlijk
niet: het is een grondstof voor steeds
iets nieuws. Kringloopverkoop, Repair
Café’s en goederen samen delen: je
doet het niet alleen voor het geld, maar
vooral voor het milieu. Ook bij onze
aankopen letten we meer op hoe het
gemaakt is. Is het wel fair trade? En
komt het uit de buurt?

Natuur en voeding
Laten we als bosrijke gemeente
zuinig zijn op onze open ruimte en
er voor zorgen dat het groen onze
wijken verbindt. Want groen maakt
gelukkiger en gezonder. En waarom
maken we onze braakliggende velden
niet vriendelijker voor bijen? Bewuster
consumeren, lokale seizoensgroenten,
minder vlees, minder eten weggooien
en meer volkstuinen: daar worden
we allemaal beter van. Meer
afzetmogelijkheden voor lokaal geteelde
voeding, dat zou super zijn! Het
groenteproject van Oxfam-Wereldwinkel
en 3Wplus bewijst dat de vraag groeit.

SOCIAAL: IEDEREEN MEE
Een sociaal hart
Zorgen doe je voor elkaar. Voor hulp
moet je kunnen rekenen op een
uitgestoken hand. Daarom is goede
thuiszorg zo belangrijk. Die willen we
op zijn minst behouden en liefst verder
verbeteren. Maatwerk, nabijheid,
samenwerking en aandacht zijn de
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inspiratie voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan alle Hoeilanders
die even wat extra’s nodig hebben. Het
OCMW geeft ook kansen aan langdurig
werklozen, leefloners, vluchtelingen
en aan kansarmen om werkervaring en
arbeidsethiek op te bouwen.

Armoede en eenzaamheid
De strijd tegen (kinder-)armoede
moeten we voortzetten. Door toedoen
van hogere overheden blijft de
kansarmoede stijgen, ook in onze op
het oog zo welvarende gemeente. Het
gaat niet alleen om geld, maar ook om
kunnen meedoen en geaccepteerd
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worden. De prioriteit gaat hierbij naar kinderen tot 3 jaar.
De impact op hen is dan het grootst. Ook aan eenzaamheid
moeten we meer doen, niet alleen bij ouderen maar
onder alle lagen van de bevolking. Bij het organiseren van
ontmoetingen en activiteiten willen we daar op inspelen. Ons
Dorpsrestaurant is een prachtig voorbeeld van hoe het moet.

WONEN
Wonen: duurzaam en divers
Uiterlijk in 2020 ligt vast welke uitbreidingsgebieden of
bouwgronden we nog kunnen aansnijden en welke nooit meer.
We laten daarbij het klimaat een belangrijke rol spelen. Ditom
te zorgen voor een goede bereikbaarheid en energiezuinigheid
en door rekening te houden met woningtypes die passen bij
verschillende levensfasen. We onderscheiden ons door 10%
van onze voorraad een sociale (huur)woning te laten worden:,
het dubbele van nu. Kleinschaligheid en betaalbaarheid zijn
belangrijk. Sociale koopwoningen zijn liefst bescheiden,
hebben gedeelde functies en bieden ruimte aan nieuwe
woonvormen.
Duurzame wijken met kwaliteit
Een mix aan woningtypes bevordert het sociale contact. 10m²
groen per inwoner per wijk is onze norm, net als een bushalte
op 300 meter. Wonen bij een knooppunt van het openbaar
vervoer of in het centrum en een goede bereikbaarheid te
voet of per fiets maken onze wijken duurzamer en veiliger.
Leegstand in de dorpskern is onaanvaardbaar: de boetes
hiervoor moeten omhoog. Woonuitbreidingsgebieden die
niet in de buurt van mobiliteitsknooppunten of buiten de
dorpskern liggen worden niet gebruikt. Verdere lintbebouwing
gaan we tegen zodat het open ruimtegevoel behouden blijft.

MOBILITEIT
Vooruitgaan
Verbrandingsmotoren en privéwagens hebben niet de
toekomst. Nochtans hoeven we de auto niet te verketteren,
maar wel de focus leggen op comfort en de veiligheid van
zachte weggebruikers en op openbaar en gedeeld vervoer.
Dat heeft het inademen van minder fijnstof tot gevolg.
Elektrische auto’s zorgen immers niet voor minder files…
In 2024 zijn in samenspraak met kinderen en senioren
wandel- en fietsroutes bepaald naar scholen en het centrum
en zijn deze verkeersveilig ingericht. Voetpaden, trage wegen,
fietspaden, stallingen en haltes voor openbaar vervoer
hebben wel toekomst. Meer controle op foutparkeerders
en op snelheidsovertreders in de zone 30 zijn gewenst.
Ook deelauto’s en elektrische deelfietsen helpen om onze
mobiliteit duurzamer te maken.
Grenzen passeren
Voor recreatie of werk moeten we vaak naar elders. Om
fietssnelwegen naar Brussel en Leuven te realiseren wil PRO
Hoeilaart grensoverschrijdend overleg bevorderen tussen
gemeenten en gewesten. Het gewestelijk expresnetwerk
(GEN) moet snel klaar om te zorgen voor een betere
treinverbinding met Brussel. Groenendaal kan een belangrijk
vervoersknooppunt worden, zeker als bus en trein beter op
elkaar zijn afgestemd. Om sluipverkeer van elders te weren,
kunnen we bepaalde routes (tijdens de spits) afknijpen.
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VERENIGINGSLEVEN
Verenigingen en wijken
Hoeilaarts kleurrijke cultuur- en evenementenleven is het best
gediend met één schepen die alle schakels bijeenbrengt. We
pleiten voor coördinatie om samenwerking en communicatie
tussen verenigingen en de Dienst vrije tijd te bevorderen. Onze
organisaties moeten zich sterk ondersteund voelen, op een
transparante en gelijke wijze.
Om de dynamiek binnen wijken te stimuleren, moeten er
wijkbudgetten komen voor plannen van wijkbewoners zelf.
Bijvoorbeeld de aanleg van een parkje, banken, composteren
of voor de aanleg van een buurttuin of een speeltuin of
-toestel.
Samen sporten
Bewegen houd je gezonder. Daarom zijn kennismakingslessen
zo belangrijk. Ook door vaker te stappen en te fietsen, door de
toegang tot sport te vergemakkelijken door te blijven zoeken
naar ruimte voor sport en spel binnen onze eigen gemeente…
Het Zoniënwoud wordt hiervoor verder uitgerust.
Meedoen met cultuur
Onze cultuurverenigingen zorgen voor een sterk aanbod
zodat alle leeftijdsgroepen bijeen kunnen komen en nieuwe
ervaringen kunnen opdoen. Wellicht kunnen we een UIT-pas
invoeren. In ons gemeenschapscentrum Felix Sohie wordt
iedereen met open armen ontvangen, ook anderstaligen.
Uitwisselingsprogramma’s met La Hulpe en Bosvoorde
kunnen een aanvulling zijn. Muziek zien we als katalysator
voor interculturele kennismaking! We hopen dat de Bib blijft
bijdragen aan het bereiken van bijzondere doelgroepen. En
aandacht vragen voor ons erfgoed kan, door verenigingen te
helpen bij erfgoed- en monumentendagen.
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KINDEREN EN JEUGD
Over zes jaar voorzien de gemeente en onze basisscholen in
gezamenlijke naschoolse opvangactiviteiten. Denk hierbij
aan kunst en natuureducatie. Een aanbod in een andere taal
is daarbij geen taboe. De jeugd verdient een volwaardige
plaats in het gemeentebeleid. Zoals bij kwaliteitsvolle en
inkomensgerelateerde kinderopvang. De werking van de
speelpleinen mag groeien naar een open aanbod: graag in de
natuur en met een flexibel inschrijfsysteem. De scholengroep
die een middelbare school in de Druivenstreek wil realiseren
verdient onze steun: 3 op de 5 jongeren moeten nu naar een
school elders.

EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE
Minder drempels voor ondernemende Hoeilanders, meer
duurzaamheid van bedrijven, leegstaande handelszaken
invullen en ondernemers meekrijgen in het klimaatplan,
dat zijn onze ambities om de lokale economie levend
te houden. Een aantrekkelijk centrum betekent een
bruisend Gemeenteplein met een levendige markt, liefst in
samenwerking met fietskoeriers. Een 24/7 geopend toerismeinfopunt is niet efficiënt. Eigenlijk is iedereen ambassadeur
van Hoeilaart, net als het Agentschap Natuur en Bos voor
Groenendaal en Zoniënwoud. Onze toppers voor een fijn
toerismeplan zijn wandelen, fietsen en paardrijden.

SOLIDAIR MET DE WERELD
Miljarden medeburgers delen niet in onze welvaart. De
kloof tussen arm en rijk groeit. Er verbetert veel op het vlak
van gezondheid en onderwijs, maar niet bij mensenrechten
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en klimaat. Hoeilaart besteedt 0,7% van zijn budget aan
ontwikkelingssamenwerking. Dat is mede te danken
aan het voortdurende gehamer van PRO Hoeilaart. Als
fairtradegemeente mogen we met onze gemeentelijke
aankopen nog een tandje bijsteken, niet alleen op het vlak
van dranken, ook qua inkoop van textiel en op het gebied van
ethisch bankieren en beleggen.

PARTICIPATIE EN TRANSPARANTIE
Pro Hoeilaart dankt haar ontstaan aan acties rond
openbaarheid van bestuur. Maar we zijn er nog niet. In 2024
moet elke inwoner de besluitvorming op gemakkelijk en
overzichtelijk manier kunnen raadplegen. Op termijn betrekt
de gemeente haar inwoners op zoveel mogelijk manieren
bij het beleid. Bijvoorbeeld door alle vergaderstukken te
ontsluiten via www.hoeilaart.be, door het werk van onze
adviesraden digitaal en transparant te maken en door een
(slimme) archieffunctie. Openbare mandaten vereisen
publieke verantwoording, die vervul je niet in stilte, zoals nu.

MEERTALIGHEID IS EEN TROEF
Meertaligheid neemt barrières weg: inwoners durven meer
naar elkaar toe stappen, gaan in dialoog en leven harmonieus
samen. Het zet anderstaligen ook sneller aan om het
Nederlands te leren. Voor de nabije toekomst krijgt Hoeilaart
een gedeeltelijk vrijetijdsaanbod in een andere taal. Op
termijn groeien we op in een context met respect voor onze
gemeenschappelijke taal: het Nederlands. Onze ambtenaren
schrijven toegankelijke taal. En we denken ook aan blinden en
doven door belangrijke informatie via hoeilaart.be toegankelijk
te maken.

HOEILAART IS VEILIG
Gelukkig ligt het aantal geregistreerde misdrijven laag en
voelt 83% van de Hoeilanders zich nooit of zelden onveilig.
Verkeersonveiligheid is wel een punt. Camera’s op straat
moeten proportioneel zijn: alleen als andere middelen niet
haalbaar zijn.

FINANCIËN
PRO Hoeilaart heeft de afgelopen jaren de gemeentebegroting
als goede huisvader mede beheerd. De schuldenlast mag
niet verder groeien, terwijl we toch blijven investeren.
Bij belastingen en retributies houden we steeds rekening
met de draagkracht van de laagste inkomens. Hoeilaart
ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord
middelenbeheer, inclusief een ethisch en duurzaam financieel
beleid.

v.l.n.r. Wilfried Van Raemdonck, Julie Vanstallen,
Sylvie Gahy, Pieter Muyldermans en Maarten
Bresseleers. De top 5 van Pro Hoeilaart!
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“De waarden duurzaam en sociaal die
PRO Hoeilaart uitdraagt, zijn voor mij
persoonlijk een inspiratie én van groot
belang. Ik wil er mee voor zorgen dat
iedereen in Hoeilaart mee is en dat met
een visie op de lange termijn. Of het nu
is op vlak mobiliteit, van (duurzaam)
wonen, in het verenigingsleven of in de
zorg, iedereen in Hoeilaart verdient het
om mee te zijn.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Kandidatenlijst
De kandidaten van Groen Hoeilaart zijn
in het groen aangeduid, die van sp.a
Hoeilaart in het rood. De onafhankelijke
kandidaten staan in het wit.

PRO Hoeilaart heeft dat altijd
nagestreefd, met een sterk team
bestaande uit mensen die de handen
uit de mouwen steken, een visie
hebben en het hart op de juiste
plaats. Ik ben dan ook enorm trots
dat ik hen mag vertegenwoordigen
als lijsttrekker bij de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop
mee het verschil te maken.”
Pieter Muyldermans
lijsttrekker

Met dit programma werken
we aan de volgende
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen:

•

1 Pieter MUYLDERMANS

•

2 Julie VANSTALLEN

•

3 Wilfried VAN RAEMDONCK

•

4 Sylvie GAHY

•

5 Maarten BRESSELEERS

•

6 Anke CLAASSEN

•

7 Timothy ROWIES

•

8 Roxane CZARNOCKI

•

9 Glen VANDERSNICKT

•

10 Edith VAN WIJK

•

11 Klaas GEERS

•

12 Kenny VERBEECK

•

13 Joke MUYLDERMANS

•

14 Tom GLORIEUX

•

15 Marjon VAN MOORSEL

•

16 An DE KEMPENEER

•

17 Nancy DE CLERCQ

•

18 Marie BRAND

•

19 Bernard DE CAEVEL

•

20 Luc VAN HECKE

•

21 Koen GEERS

meer inform atie vin d j e
terug o p on ze website
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