
Heraanleg	  gemeenteplein	  

	  

De	  cd&v	  fractie	  heeft	  	  bij	  monde	  van	  Patrick	  Demaerschalk,in	  de	  laatste	  gemeenteraad	  het	  dossier	  
van	  de	  heraanleg	  van	  het	  gemeenteplein	  terug	  onder	  de	  aandacht	  geplaatst	  van	  het	  college	  van	  
burgemeester	  en	  schepen	  en	  en	  dit	  naar	  aanleiding	  van	  het	  	  advies	  van	  de	  middenstandsraad	  	  en	  
van	  haar	  eigen	  	  cd&v	  enquete	  naar	  de	  inwoners	  van	  Hoeilaart	  in	  het	  	  kader	  van	  de	  heraanleg	  van	  het	  
gemeenteplein	  en	  voornamelijk	  over	  het	  verminderen	  van	  het	  aantal	  parkingplaatsen	  en	  het	  in	  
werking	  stellen	  van	  een	  proefopstelling.	  

Zowel	  de	  middenstandsraad	  als	  de	  cd&v	  	  fractie	  vragen	  opnieuw	  expliciet	  naar	  een	  proefopstelling	  
om	  de	  effecten	  op	  het	  wegnemen	  van	  een	  50	  tal	  parkingplaatsen	  op	  het	  gemeenteplein	  op	  een	  
objectieve	  manier	  te	  kunnen	  waarnemen	  ,	  evalueren	  en	  om	  te	  bekijken	  wat	  de	  effecten	  zijn	  voor	  de	  
middenstanders,	  de	  bewoners	  op	  het	  gemeenteplein	  en	  de	  inwoners	  van	  Hoeilaart.	  	  	  Een	  enquete	  
gehouden	  door	  onze	  fractie	  geeft	  ook	  duidelijk	  aan	  dat	  bewoners	  eveneens	  achter	  een	  
proefopstelling	  staan	  en	  tegen	  een	  vermindering	  van	  het	  aantal	  parkingplaatsen.	  	  	  

	  	  In	  het	  antwoord	  van	  het	  schepencollege	  op	  het	  advies	  van	  de	  middenstandsraad	  spreekt	  het	  
college	  zich	  	  zéér	  voorwaardelijk	  uit	  met	  name	  dat	  een	  proefopstelling	  in	  overweging	  kan	  genomen	  
worden	  echter	  zonder	  enige	  belofte,	  dit	  betuigt	  van	  weing	  respect	  voor	  het	  advies	  van	  de	  lokale	  raad	  
van	  economie.	  	  	  	  

De	  verenigbaarheid	  met	  de	  uitvoering	  van	  de	  nuts-‐	  en	  archeologische	  werken	  en	  de	  
doorlooptermijnen	  in	  het	  dossier	  hebben	  hier	  niets	  mee	  te	  maken,	  dit	  is	  een	  excuus	  om	  de	  
proefopstelling	  zo	  lang	  mogelijk	  uit	  te	  stellen.	  

Deze	  proefopstelling	  kan	  gemakkelijk	  gebeuren	  tijdens	  de	  volgende	  maanden	  en	  men	  	  dient	  niet	  te	  
wachten	  op	  de	  uitvoering	  van	  deze	  werken.	  	  	  	  

We	  blijven	  ons	  dan	  ook	  de	  vraag	  stellen	  waar	  het	  college	  op	  wacht	  om	  deze	  proefopstelling	  te	  doen	  
of	  is	  het	  college	  benauwd	  van	  de	  resultaten	  en	  dat	  zij	  dientengevolge	  haar	  	  plannen	  zal	  moeten	  
aanpassen.	  	  

Het	  college	  wou	  op	  onze	  vraag	  opnieuw	  niet	  ingaan	  waardoor	  	  ze	  duidelijk	  haar	  onwil	  toont	  en	  
weinig	  respect	  toont	  naar	  de	  middenstanders	  en	  naar	  de	  bevolking.	  	  

De	  cd&v	  fractie	  is	  niet	  tegen	  de	  aanleg	  van	  een	  nieuw	  gemeenteplein	  doch	  blijft	  bij	  haar	  zienswijze	  
dat	  het	  niet	  nodig	  is	  om	  de	  helft	  van	  het	  gemeenteplein	  vrij	  te	  maken	  	  en	  53	  parkingplaasen	  weg	  te	  
nemen	  	  terwijl	  er	  op	  50	  meter	  van	  het	  gemeenteplein	  een	  groot	  open	  plein	  ligt	  voor	  het	  Felix	  
Sohiecentrum.	  
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