
Iedereen	  van	  harte	  welkom	  en	  mijn	  beste	  wensen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar.	  In	  tegenstelling	  tot	  
vorig	  jaar	  zal	  ik	  hier	  geen	  lange	  speech	  beginnen	  af	  te	  steken,	  want	  minister	  Schauvliege	  zal	  
veel	  meer	  interessante	  dingen	  te	  vertellen	  hebben	  dan	  ik.	  

Ondanks	  dat	  ik	  de	  plannen	  waarmee	  ik	  vorig	  jaar	  in	  mijn	  hoofd	  zat	  niet	  allemaal	  heb	  kunnen	  
realiseren,	  heeft	  CD&V	  Hoeilaart	  er	  een	  jaar	  op	  zitten	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  Onder	  de	  
onaflatende	  impuls	  van	  onze	  gemeente	  en	  OCMW-‐raadsleden	  hebben	  we	  enkele	  zeer	  
belangrijke	  punten	  op	  de	  agenda	  gezet.	  Het	  groenonderhoud	  in	  onze	  gemeente,	  lokalen	  
voor	  het	  Rode	  Kruis	  en	  andere	  verenigingen	  of	  de	  leveringen	  in	  het	  woon	  en	  zorgcentrum	  
Hof	  ten	  Doenberghe.	  Telkens	  hebben	  onze	  mandatarissen	  het	  voortouw	  genomen	  in	  deze	  
dossiers.	  	  

Daarnaast	  werpen	  de	  inwoners	  van	  Hoeilaart	  zelf	  steeds	  vaker	  problemen	  op	  tafel.	  Het	  
onveiligheidsgevoel	  hier	  rond	  het	  Mariënspeelveldje	  was	  eerst	  geen	  probleem	  volgens	  de	  
meerderheid.	  Maar	  een	  petitie	  van	  de	  buurtbewoners	  heeft	  de	  burgemeester	  en	  schepenen	  
op	  andere	  gedachten	  kunnen	  brengen.	  Als	  CD&V	  Hoeilaart	  kunnen	  wij	  dit	  soort	  initiatieven	  
alleen	  maar	  aanmoedigen.	  	  

Spijtig	  genoeg	  blijkt	  dat	  er	  van	  de	  inspraak	  die	  Open	  VLD	  tijdens	  de	  verkiezingen	  de	  inwoners	  
van	  Hoeilaart	  voorhield	  maar	  weinig	  over	  blijft.	  Bij	  de	  opstelling	  van	  het	  meerjarenplan	  of	  bij	  
het	  opstellen	  van	  de	  RUP	  voor	  de	  kern	  zijn	  de	  verenigingen	  en	  inwoners	  amper	  gehoord.	  Bij	  
de	  belastingverhogingen	  die	  we	  dit	  jaar	  op	  ons	  bord	  gaan	  krijgen,	  zijn	  we	  zelfs	  regelrecht	  
belogen	  door	  de	  burgemeester.	  Welke	  omstandigheden	  hij	  ook	  aanhaalt	  voor	  zijn	  
schaamteloos	  bedrog	  van	  de	  kiezer.	  Het	  staat	  vast	  dat	  wie	  in	  2012	  nog	  de	  belastingen	  
verlaagd	  en	  in	  oktober	  van	  het	  zelfde	  jaar	  de	  gevolgen	  van	  een	  crisis	  die	  toch	  al	  gestart	  was	  
in	  2008	  nog	  niet	  kan	  zien.	  Wel	  die	  persoon,	  dat	  bestuur	  kan	  niet	  getuigen	  van	  een	  groot	  
financieel	  inzicht.	  Onze	  vrees	  is	  dat	  met	  de	  plannen	  die	  men	  heeft	  rond	  het	  station	  van	  
Groenendaal	  dat	  er	  een	  nieuwe	  financiële	  put	  wordt	  gegraven,	  die	  in	  2019	  door	  u	  en	  ik	  weer	  
zal	  mogen	  gevuld	  worden.	  

Op	  een	  nieuwjaarsreceptie	  is	  het	  ook	  de	  gewoonte	  om	  naar	  de	  toekomst	  te	  kijken	  en	  ik	  ga	  
dit	  doen	  door	  herinneringen	  op	  te	  halen	  uit	  het	  verleden.	  Twee	  weken	  geleden	  is	  mijn	  
grootvader	  overleden	  op	  97	  jarige	  leeftijd	  en	  de	  laatste	  10	  jaar	  van	  zijn	  leven	  was	  hij	  
voornamelijk	  bezig	  met	  het	  vertellen	  van	  verhalen	  van	  toen	  hij	  zowat	  mijn	  leeftijd	  had.	  Zijn	  
tijd	  op	  de	  ouderlijke	  boerderij,	  zijn	  jaren	  als	  soldaat	  en	  krijgsgevangen.	  Meer	  dan	  60	  jaar	  na	  
datum	  waren	  het	  die	  verhalen	  die	  hij	  met	  zijn	  nageslacht	  wou	  delen.	  Vandaag	  wil	  ik	  de	  
essentie	  van	  enkele	  van	  zijn	  verhalen	  met	  u	  delen.	  	  

Toen	  hij	  krijgsgevangene	  genomen	  is	  geweest	  werd	  hij	  gedeporteerd	  naar	  Duitsland,	  waar	  hij	  
na	  een	  tijd	  op	  de	  boerderij	  moest	  werken	  van	  een	  boerin	  wiens	  man	  zelf	  in	  het	  leger	  was.	  
Ondanks	  deze	  dwangarbeid	  heeft	  hij	  daar	  altijd	  gewerkt	  alsof	  het	  zijn	  eigen	  land	  was.	  “Want	  
als	  ge	  iets	  doet,	  dan	  moet	  ge	  doen	  om	  goed	  te	  doen”,	  zei	  hij.	  Dat	  is	  een	  principe	  dat	  elke	  
politicus	  en	  zeker	  op	  het	  lokale	  vlak	  in	  zijn	  achterhoofd	  dient	  te	  houden.	  Geen	  persoonlijke	  
prestige	  of	  gewin,	  maar	  dienstbaarheid	  moet	  de	  drijfveer	  van	  politici	  zijn.	  Dit	  is	  iets	  waar	  de	  
gemeenteraad,	  OCMW-‐raad	  en	  bestuursleden	  van	  CD&V	  Hoeilaart	  sterk	  aan	  vasthouden.	  

	   	  



Een	  tweede	  verhaal	  gaat	  over	  zijn	  moeder,	  mijn	  overgrootmoeder.	  “Ons	  moeder	  da	  was	  een	  
goei”,	  zei	  hij	  altijd.	  Tijdens	  de	  eerste	  wereldoorlog	  was	  ze	  haar	  man	  verloren	  en	  bleef	  ze	  met	  
10	  kinderen	  en	  de	  boerderij	  achter.	  Nadat	  deze	  te	  klein	  werd	  voor	  het	  kroostrijke	  gezin,	  zijn	  
ze	  van	  West-‐Vlaanderen	  verhuisd	  naar	  Vossem.	  De	  uitspraak	  van	  mijn	  grootvader	  over	  zijn	  
moeder	  was:	  “Ons	  moeder	  die	  was	  voor	  de	  vooruit”.	  En	  dat	  is	  waar	  CD&V	  Hoeilaart	  ook	  voor	  
is.	  Ondanks	  wat	  andere	  partijen	  ook	  mogen	  beweren	  zijn	  wij	  niet	  voor	  de	  stilstand	  van	  
Hoeilaart,	  maar	  voor	  het	  inspelen	  op	  de	  toekomstige	  uitdagingen	  en	  het	  grijpen	  van	  
toekomstige	  kansen.	  Niet	  gefocust	  op	  prestigeprojecten,	  maar	  net	  zoals	  in	  het	  verleden	  de	  
verdere	  uitbouw	  van	  een	  serristengemeente	  naar	  een	  groene	  gemeente	  waar	  het	  
aangenaam	  is	  om	  te	  wonen	  en	  te	  leven.	  	  

Dit	  met	  een	  visie	  voor	  Hoeilaart	  rond	  ouderen	  en	  armenzorg,	  een	  visie	  rond	  
gemeenschapsleven	  en	  een	  visie	  rond	  wonen,	  werken	  en	  opgroeien	  in	  Hoeilaart.	  De	  eerste	  
aanzet	  heeft	  u	  al	  kunnen	  lezen	  in	  het	  krantje	  dat	  deze	  week	  in	  uw	  bus	  stak,	  maar	  als	  CD&V	  
Hoeilaart	  gaan	  wij	  deze	  visie	  blijven	  ontwikkelen	  het	  komende	  jaar	  en	  de	  jaren	  die	  volgen.	  	  

Ik	  ben	  dan	  ook	  zeer	  blij	  met	  onze	  gastspreekster	  van	  vanavond	  die	  deze	  vooruitgang	  
belichaamt	  op	  het	  Vlaamse	  niveau.	  Ik	  vraag	  dan	  ook	  een	  warm	  applaus	  voor	  Vlaams	  Minister	  
van	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Cultuur,	  minister	  Joke	  Schauvliege.	  

	  


