
	  
Verwelkoming	  van	  de	  mandatarissen	  van	  overal.	  
Toespraak	  CD&V	  receptie	  2011	  
Beste	  CD&V	  sympathisanten,	  beste	  vrienden,	  beste	  allemaal	  
	  
Men	  heeft	  mij	  gevraagd	  om	  vandaag	  een	  positieve	  toespraak	  te	  houden.	  Blijkbaar	  willen	  
de	  mensen	  vandaag	  liever	  een	  goednieuwsshow	  dan	  mee	  te	  gaan	  in	  een	  kritische	  
analyse	  van	  het	  beleid.	  Wie	  zijn	  wij	  om	  tegen	  deze	  trend	  in	  te	  gaan,	  wij	  willen	  graag	  de	  
mode	  volgen,	  dus	  vandaag	  alleen	  maar	  positieve	  woorden.	  
	  
CD&V	  Hoeilaart	  is	  deze	  maand	  het	  vijfde	  jaar	  in	  de	  oppositie	  ingegaan	  en,	  zoals	  u	  zelf	  
kan	  vaststellen,	  wij	  zijn	  nog	  gezond	  en	  wel,	  kraken	  niet	  van	  de	  frustraties,	  zijn	  niet	  
weggezakt	  in	  zware	  depressies	  en	  hebben	  nog	  niets	  van	  de	  dynamiek	  verloren	  om	  
dossiers	  ondersteboven	  te	  draaien	  en	  uit	  te	  diepen.	  Om	  het	  met	  een	  cliché	  te	  zeggen:	  4	  
jaar	  oppositie	  heeft	  ons	  deugd	  gedaan.	  
	  
In	  die	  vier	  jaar	  hebben	  wij	  ons	  wel	  een	  duidelijk	  beeld	  kunnen	  vormen	  over	  hoe	  een	  
goed	  gemeentebestuur	  volgens	  ons	  moet	  werken,	  en	  dat	  willen	  vandaag,	  samen	  met	  u,	  
graag	  even	  doornemen.	  
	  
Voor	  ons	  	  bestaat	  een	  goed	  gemeentebestuur	  uit	  een	  ploeg	  Hoeilanders	  	  die	  een	  hart	  
heeft	  voor	  onze	  gemeente,	  	  die	  er	  wil	  zijn	  	  voor	  alle	  Hoeilanders,	  een	  bestuur	  dat	  alle	  
inwoners	  gelijk	  behandelt	  en	  de	  bevolking	  zeker	  niet	  opsplitst	  in	  twee	  groepen:	  de	  eigen	  
achterban	  en	  de	  anderen.	  
	  
Voor	  ons	  bestaat	  een	  goed	  gemeentebestuur	  uit	  een	  hard	  werkend	  schepencollege	  
waarbij	  elk	  lid	  zijn	  verantwoordelijkheid	  neemt	  en	  gedreven	  werkt.	  Schepenen	  en	  
burgemeester	  die	  sterke	  dossiers	  opstellen,	  die	  hun	  dossiers	  door	  en	  door	  kennen,	  die	  er	  
een	  punt	  van	  maken	  in	  open	  debat	  te	  gaan	  over	  hun	  beleid,	  die	  openstaan	  voor	  de	  
ideeën	  en	  voorstellen	  van	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  kiezers,	  vertegenwoordigd	  door	  de	  
oppositie:	  een	  gemeentebestuur,	  dat	  bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  dossiers	  alles	  in	  het	  
werk	  stelt	  om	  de	  bevolking	  te	  betrekken	  via	  de	  adviesraden,	  dat	  inspraak	  en	  participatie	  
hoog	  in	  het	  vaandel	  draagt.	  
	  
Na	  vier	  jaar	  oppositie	  heeft	  CD&V	  geleerd	  dat	  een	  goed	  gemeentebestuur	  een	  duidelijke	  
visie	  moet	  hebben	  over	  de	  ruimtelijke	  ordening	  van	  onze	  gemeente,	  een	  beleid	  moet	  
voeren	  dat	  de	  verkavelingsdrang	  van	  de	  projectontwikkelaars	  tempert,	  dat	  de	  gemeente	  
niet	  sneller	  doet	  groeien	  dan	  de	  infrastructuur:	  de	  wegen,	  het	  drinkwater,	  de	  mobiliteit	  
…,	  	  dat	  bij	  het	  goedkeuren	  van	  verkavelingen	  niet	  telkens	  de	  kaart	  trekt	  van	  de	  
verkavelaar	  die	  het	  maximum	  uit	  zijn	  gronden	  wil	  halen,	  onder	  het	  motto:	  hoe	  kleiner,	  
hoe	  duurder.	  
	  
Een	  goed	  gemeentebestuur	  investeert	  dagelijks	  in	  het	  wegennet,	  voorziet	  voldoende	  
budget	  om	  putten	  en	  barsten	  te	  dichten,	  	  nieuwe	  asfaltlagen	  te	  plaatsen,	  voetpaden	  aan	  
te	  leggen,	  zes	  jaar	  aan	  een	  stuk.	  Een	  goed	  gemeentebestuur	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  
technische	  diensten	  voldoende	  materieel	  hebben	  om	  Hoeilaart	  	  in	  topconditie	  te	  houden,	  
het	  investeert	  in	  personeel	  en	  werkt	  actief	  aan	  een	  goede	  werksfeer,	  het	  heeft	  een	  
degelijk	  personeelsbeleid.	  
	  



Een	  goed	  gemeentebestuur	  bouwt	  een	  cultureel	  centrum	  op	  maat	  van	  de	  verenigingen	  
en	  de	  inwoners,	  verslikt	  zich	  niet	  in	  de	  kostprijs,	  geeft	  inspraak	  bij	  het	  opmaken	  van	  de	  
plannen	  en	  houdt	  rekening	  met	  de	  opmerkingen.	  	  Het	  heeft	  ook	  een	  duidelijke	  visie	  op	  
wat	  het	  met	  een	  dergelijk	  centrum	  van	  plan	  is,	  het	  heeft	  enige	  notie	  van	  cultuur	  en	  van	  
wat	  een	  cultuurbeleid	  kost.	  Het	  voorziet	  ook	  voldoende	  budget	  om	  het	  centrum	  
uiteindelijk	  ook	  goed	  uit	  te	  rusten.	  
	  
Mag	  ik	  nog	  even	  doorgaan?	  
Voor	  CD&V	  Hoeilaart	  moet	  een	  goed	  gemeentebestuur	  een	  sociaal	  beleid	  voeren	  dat	  er	  
vooral	  op	  	  gericht	  is	  de	  zwakkere	  en	  de	  gezinnen	  een	  handje	  te	  helpen,	  een	  OCMW-‐
beleid	  voeren	  met	  een	  visie	  zodat	  mensen	  met	  problemen	  niet	  uitzichtloos	  aan	  hun	  lot	  
worden	  overgelaten.	  
	  
Na	  vier	  jaar	  oppositie	  heeft	  CD&V	  geleerd	  dat	  een	  goed	  bejaardenbeleid,	  een	  belangrijke	  	  
klemtoon	  legt	  op	  thuis-‐	  en	  mantelzorg,	  zodat	  oudere	  mensen	  zolang	  mogelijk	  in	  hun	  
eigen	  huiselijke	  omgeving	  mogen	  blijven.	  	  Het	  heeft	  ons	  geleerd	  dat	  een	  rusthuis	  goed	  
uitbaten,	  betekent	  dat	  de	  bewoners	  de	  beste	  zorgen	  krijgen,	  dat	  de	  sanitaire	  
voorzieningen	  altijd	  in	  optimale	  conditie	  zijn,	  dat	  het	  eten	  lekker	  warm	  en	  smakelijk	  is.	  
Dat	  er	  elke	  dag	  	  hard	  gewerkt	  wordt	  aan	  de	  	  sfeer	  onder	  het	  personeel	  en	  tussen	  
personeel	  en	  directie,	  	  dat	  de	  bewoners	  de	  zorgen	  en	  het	  comfort	  krijgen	  die	  zij	  
verdienen:	  de	  beste	  kwaliteit	  aan	  een	  democratische	  en	  concurrentiële	  prijs.	  
	  
Na	  vier	  jaar	  oppositie	  heeft	  CD&V	  geleerd	  dat	  een	  goed	  beleid	  ook	  moet	  bestaan	  uit	  een	  
zichtbaar	  milieubeleid,	  een	  toeristische	  beleid,	  een	  middenstandsbeleid,	  een	  
mobiliteitsbeleid,	  een	  jeugdbeleid,	  een	  sportbeleid,	  een	  cultureel	  ,	  een	  onderwijsbeleid	  …	  
Allemaal	  zeer	  belangrijke	  beleidsdomeinen	  die	  te	  vaak	  verwaarloosd	  worden	  of	  herleid	  
tot	  kortzichtige	  dorps-‐	  en	  vriendjespolitiek.	  
	  
En	  nog	  een	  laatste	  belangrijke	  eigenschap	  van	  een	  goed	  bestuur:	  het	  zorgt	  ervoor,	  dat	  als	  
er	  al	  ruimte	  zou	  zijn	  voor	  een	  belastingverlaging	  -‐	  het	  is	  daarom	  ook	  van	  het	  grootste	  
belang	  dat	  zij	  open	  en	  eerlijk	  communiceert	  over	  de	  financiële	  toestand	  -‐	  dat	  die	  
belastingverlaging	  dan	  zeker	  ten	  goede	  komt	  aan	  de	  hele	  bevolking	  en	  niet	  alleen	  aan	  de	  
eigenaars	  van	  divers	  onroerend	  goed,	  een	  belastingverlaging	  die	  niet	  wordt	  
voorafgegaan	  door	  een	  zware	  verhoging	  van	  de	  taxen	  op	  drink-‐	  en	  afvalwater,	  die	  niet	  
voorafgegaan	  wordt	  aan	  een	  belangrijke	  en	  gezinsonvriendelijke	  verhoging	  van	  het	  
inschrijvingsgeld	  voor	  vakantiespeelpleinen	  en	  andere	  initiatieven	  die	  vooral	  gezinnen	  
treft.	  	  
	  
Zo,	  u	  heeft	  een	  positief	  beeld	  gekregen	  van	  hoe	  CD&V	  Hoeilaart	  vindt	  dat	  een	  degelijk	  
gemeentebestuur	  functioneert.	  	  U	  zal	  me	  misschien	  vragen	  of	  Hoeilaart	  het	  geluk	  heeft	  
over	  zo’n	  bestuur	  te	  beschikken.	  	  
	  
Omdat	  ik	  u	  beloofd	  heb	  positief	  te	  zijn,	  zal	  ik	  u	  een	  correct	  antwoord:	  u	  mag	  er	  zeker	  van	  
dat,	  indien	  CD&V	  vandaag	  het	  schepencollege	  zou	  leveren,	  alles	  in	  het	  werkt	  zou	  zijn	  
gesteld,	  geen	  moeite	  te	  veel	  zou	  geweest	  zijn,	  om	  dit	  Hoeilaart	  dat	  we	  allemaal	  in	  ons	  
hart	  dragen,	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  besturen,	  opnieuw	  tot	  tevredenheid	  van	  iedereen.	  
	  
Al	  4	  jaar	  lang	  werkt	  CD&V	  vanuit	  de	  oppositie	  	  in	  de	  gemeenteraad	  en	  in	  het	  OCMW	  
constructief	  mee,	  elke	  dag	  van	  het	  jaar	  en	  dat	  zullen	  wij	  blijven	  doen	  maar	  in	  het	  



betrekken	  van	  de	  oppositie	  bij	  het	  beleid	  is	  nog	  veel	  ruimte	  voor	  verbetering.	  Wij	  zullen	  
klaarstaan,	  telkens	  opnieuw,	  om	  al	  onze	  plannen	  te	  realiseren	  voor	  alle	  Hoeilanders.	  	  
	  
Als	  voorzitter	  van	  CD&V	  Hoeilaart	  zou	  ik	  graag	  al	  onze	  mandatarissen	  van	  de	  
gemeenteraad	  en	  het	  OCMW	  danken	  voor	  hun	  inzet	  en	  volharding.	  
Ik	  wil	  de	  bestuursleden	  danken	  voor	  alle	  inspanningen	  die	  ze	  doen	  om	  onze	  partij	  actief	  
en	  dynamisch	  te	  houden.	  
Ik	  wil	  de	  vele	  vrijwilligers	  danken	  voor	  de	  gewaardeerde	  inzet	  achter	  de	  schermen,	  
vanavond,	  tijdens	  de	  eetfestijnen,	  het	  ontbijt,	  de	  acties.	  Zonder	  hen	  was	  het	  niet	  
mogelijk.	  
	  
Een	  paar	  dagen	  geleden	  zag	  ik	  Obama	  op	  TV	  met	  een	  chinees	  gezegde	  en	  ik	  wil	  u	  dat	  
vandaag	  ter	  afsluiting	  meegeven,	  in	  het	  belang	  van	  Hoeilaart.	  
	  
Wil	  je	  een	  jaar	  welvaart,	  plant	  dan	  graan…	  wil	  je	  tien	  jaar	  welvaart,	  plant	  dan	  bomen….	  
maar	  als	  honderd	  je	  honderd	  jaar	  welstand	  wil,	  doe	  dan	  mensen	  groeien.	  
	  
Mag	  ik	  u	  in	  naam	  van	  de	  hele	  ploeg	  een	  bijzonder	  gezond,	  succesvol	  en	  liefdevol	  2011	  
toewensen.	  Gezondheid!	  


