
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD MALEIZEN 30.11.2016 

Aanwezigen leden :  Borghans Guy, Campens Jeanine, Charlier Dorien, De Man Stijn, De Man Vera, 

 Demuylder Christophe, Dewachter Luc, D’haese Lieve, Ericx Kenny, Goossens Karla, 

 Hamelrijckx Kristian, Lafosse Sophie, Lambert Leo, Maervoet Jean-Pierre, Missoorten Luc,  

 Muyldermans Monique, Rogge Roger, Van Houtven Monique, Wargé Lea 

Verontschuldigde leden :  Alsteens Denise, Charlier Christophe,    

Afwezige leden: Marchand Ina, Wauters Elisa, Paternoster Willy, Segers Rita, Van Pee Pascal, 

   Vanthuyne Marc  

Aanwezige toehoorders:  Strubbe Heidi, Foutrel Maarten, Verhofstadt Marina 

Aanwezig afgevaardigden gemeentebestuur:  Schepen Willekens en Schepen De Broyer 

  
 

 

Start van de vergadering rond 20u30.  

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Mededeling:  Er is sinds september 2016 WIFI in de Rank. Als dorpsraad zijn we blij met dit 

initiatief! 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering van 27 april 2016 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3. Wijziging leden. 

a) Ina Marchand,  lid van de algemene vergadering, wenst ontslag te nemen.  De algemene 

vergadering aanvaardt haar ontslag. 

 



b) Carla Simar stelde zich kandidaat als lid van de algemene vergadering als 

vertegenwoordiger voor het oudercomité Parochieschool Maleizen. Nu trekt ze deze 

kandidatuur voorlopig in om professionele reden.  

 

 

c) Maarten Foutrell stelde zich ook kandidaat als individueel geïnteresseerd burger om lid 

te worden van de algemene vergadering. Hij woont als zijn leven lang in Maleizen en was 

reeds actief in de jeugdraad. De algemene vergadering aanvaard unaniem zijn 

kandidatuur. 

 

d) Maarten Foutrell stel zich ook kandidaat als bestuurslid. De algemene vergadering 

aanvaard Maarten unaniem als bestuurslid. 

 

Opmerking: De Algemene vergadering van de dorpsraad mag statutair maar 27 leden 

bevatten. Momenteel zijn al deze lidmaatschappen volzet. Indien er zich nieuwe kandidaten 

voorstellen zal het dagelijks bestuur de huidige leden die reeds 3 maal  afwezig waren zonder 

verontschuldiging, contacteren met de vraag of ze nog langer lid wensen te blijven van de 

algemene vergadering. Indien één van de leden zijn lidmaatschap opzegt zal de eerst 

gestelde kandidaat-lid worden voorgesteld op de algemene vergadering. 

 

ADVIES AAN DE GEMEENTE: Gelieve zo snel mogelijk de statuten voor dorpsraden aan te 

passen. Bij deze aanpassing het aantal maximumleden omhoog te trekken. 

 

4. Evaluatie van werkjaar 2016. 

 

a) FINANCIEEL VERSLAG 

• Maleizen toast: kleine winst gemaakt = applaustoelage aangevraagd en ontvangen 

van de gemeente + inkomsten verkoop drank – factuur drankhandelaar – Sabam – 

factuur muziekgroep 

• Maleizen Rommelt: klein verlies = samenwerking met de Chiro en de ouderraad 

Parochieschool, kosten verdeeld onder ouderraad-Chiro-dorpsraad, inkomsten 

verdeeld onder Chiro en ouderraad. Dorpsraad nam de vrijwilligersverzekering en de 

avondfilm voor zijn rekening. 

• Werkingstoelage 2016: €500 subsidies aangevraagd en ontvangen van de gemeente, 

deze subsidies dienen gebruikt worden voor de algemene werking van de dorpsraad. 

O.a. de drankjes tijdens de algemene vergadering worden hiermee betaald. 

Conclusie: De Dorpsraad heeft een positief kassaldo. Het is echter niet de bedoeling dit 

op te sparen, maar dit overschot aan te spreken indien een van de georganiseerde 

activiteiten niet zelf bedruipend is. 

 

 



 

b) OPVOLGING GEMAAKTE ADVIEZEN 

 

• RIOLERINGS WERKEN FINANCIALAAN/POELWEG 

Ons advies of gestelde vragen aan het Gemeentebestuur:  

- Werken Aquafin/Poelweg: Een brandkraan zou niet meer functioneren gelegen aan de 
appartementsgebouwen. Dit is toch wel een belangrijk gegeven dat zo spoedig mogelijk 
moet opgelost worden (indien dit nog niet het geval is). 

 
- Als Dorpsraad betreuren we nogmaals de manier waarop gecommuniceerd wordt tussen 

enerzijds de gemeente, de aannemers en anderzijds de buurtbewoners, Dorpsraad.  
 

- Er bestaat onduidelijkheid over wie moet instaan voor het onderhoud van bepaalde bomen 
langs deze appartementsgebouwen gelegen aan de Poelweg (er zou blijkbaar in het verleden 
grondafstand gedaan zijn door de eigenaars van de flatgebouwen?) 
 

- Blijkbaar zijn de eigenaars van de flatgebouwen op kosten gejaagd door het verkeerd 
communiceren over het  aan- en afsluiten van de watertoevoer. Op wie kunnen de bewoners 
deze kosten verhalen. (modder/zand in de nutsleidingen, defecte waterpomp,..)  

 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 29/11/2016 als brief verstuurd op 
5/12/2016): 

- Werken Aquafin/Poelweg: over de buitenwerkingstelling van een brandkraan. Hierover is er 
overleg aan de gang met de Watergroep.  

- Onderhoud bomen aan de appartementsgebouwen aan de Poelweg  Met de betrokken 
personen (gebouw A, B en C) werd een aparte vergadering gehouden om uit te leggen wat de 
huidige stand van zaken is. Op deze vergadering werd afgesproken dat de gemeente verder 
contact zou opnemen met de bevoegde federale overheidsdiensten. Wat ondertussen is 
gebeurd. Vanuit deze diensten is nog verder onderzoek noodzakelijk. Zodra hierover meer 
informatie beschikbaar is, zal de gemeente de betrokken personen op de hoogte brengen.  

- Blijkbaar zijn de eigenaars van de flatgebouwen op kosten gejaagd door het verkeerd 
communiceren over het  aan- en afsluiten van de watertoevoer. Op wie kunnen de bewoners 
deze kosten verhalen. De communicatie is gebeurd op basis van de richtlijnen van de 
verantwoordelijke van de Watergroep die aanwezig was tijdens de werken. De Watergroep is 
op de hoogte van de schade in gebouw A en B en heeft een schadedossier opgemaakt. Aan 
de personen van gebouw A en B werd medegedeeld bij wie zij hun gemaakte kosten kunnen 
indienen. 

Toelichting door de aanwezige schepenen tijdens deze algemene vergadering: 

- De brandweer is ter plaatse geweest en bevestigt dat er voldoende brandkranen (7) zijn 
binnen een straal van 200m gemeten vanaf de defecte brandkraan. 



- Er wordt momenteel onderzocht door de gemeentelijke administratie wie verantwoordelijk 
is voor de bomen. Indien er in tussentijd schade wordt berokkent door deze bomen zal 
gerechtelijk onderzoek aantonen wie er verantwoordelijk is. Waarop een lid van de AV erop 
wees dat zolang de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, het wel de 
verantwoordelijkheid is van de burgemeester om, eens gevaarlijke situaties gekend zijn, 
ervoor te zorgen dat de veiligheid verzekerd is. 

- De verkeersopstelling in de Poelweg is een werfopstelling. Er zal onderzocht worden of een 
gelijkaardige permanente opstelling kan gebruikt worden eenmaal de  straat volledig is 
vernieuwd. 

• BOUWPROJECT AAN DE GRENS MET JEZUS-EIK 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Wij betreuren dat er een megaproject aan de grens met Jezus-Eik komt. En dit terwijl het 
Fortisgebouw al jaren leeg staat in Maleizen.  

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 29/11/2016 onder briefvorm 
verstuurd op 5/12/2016): 

- Geen specifiek antwoord. Wordt hernomen onder het punt RUP06 

Toelichting door de aanwezige schepenen tijdens deze algemene vergadering: 

- Momenteel heeft de projectontwikkelaar de plannen ingetrokken. Nu is het afwachten of hij 
nieuwe plannen zal indienen. 

 

• ONTSLUITING KMO-ZONE 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Er zou volgend jaar gestart worden met de ontsluiting van de KMO-zone? Is dit zo? Stand van 
zaken? (Verslag dagelijks bestuur van 28/10/2016) 

- Blijkbaar zou er binnenkort gestart worden met de ontsluiting van de KMO-zone? Is dit 
correct, wordt hierover nog gecommuniceerd met de dorpsraad/inwoners. De laatste 
maanden hebben we al véél verkeersoverlast gehad in Maleizen en zouden graag pro-actief 
geïnformeerd worden. (Mail van 10/11/2016 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 29/11/2016 als brief verstuurd op 
5/12/2016): 

- Op de laatste vergadering is er gesproken om de werken voor de aansluiting op de 
Terhulpensesteenweg te starten rond maart 2017. Er dient nog bekeken te worden met de 
nutsmaatschappijen of de timing haalbaar is, dus de datum ligt nog niet vast.  

Toelichting door de aanwezige schepenen tijdens deze algemene vergadering: 

- Op 14 december 2016 zal er een vergadering zijn met alle betrokken partijen om deze 
werken te plannen. Waarschijnlijk worden deze in maart/april 2017 gepland. 



- Het is de bedoeling om de aansluiting van de riolering aan het kruispunt 
Poelweg/Terhulpensesteenweg gelijktijdig te doen zodat de steenweg over één periode 
wordt belast met openbare werken. 

- Er zal één verkeerslicht komen. Dit licht zal het inkomende en uitgaande verkeer van de 
KMO-zone stroomlijnen. 

- Op de vraag waarom de verkeerslichten in het centrum van Maleizen niet kunnen aangepast 
worden aan de nieuwe verkeerssituatie ten gevolge van de werken, is het antwoord dat dit 
de verantwoordelijkheid  is van het Gewest. Het gemeentebestuur heeft dit aangekaart bij 
het Gewest, maar zij wensen niet op deze vraag in te gaan. 

 

• RECLAME LANGS STEENWEG 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Op de Terhulpensesteenweg ter hoogte van het afrittencomplex staan zéér vaak 
voertuigen/aanhangwagens/borden met reclame, al dan niet in het Nederlands. Dit oogt 
héél slordig! Kan hier iets aan gedaan worden?  

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 29/11/2016 als brief verstuurd op 
5/12/2016): 

- Aanplakkingen, bekendmakingen, opschriften enz. die niet voldoen aan het politiereglement 
kunnen verwijderd worden met toepassing van het belastingreglement. Dit is o.a. het geval 
voor: niet tijdig weggehaalde of niet-reglementair opgehangen plakbrieven; niet-
reglementair aangebrachte aanplakkingen op gemeentelijke aanplakplaatsen; reclamebladen 
of folders aangetroffen op het voetpad of op de rijbaan. De belasting is vastgesteld op 150,00 
EUR. De vaststelling gebeurt door de gemeentelijke toezichtbeambten op het terrein en 
worden met bewijsmateriaal (foto's, verwijderde affiches) bij de milieudienst bezorgd. Deze 
dienst start een onderzoek naar de mogelijke overtreder waarna de financiële dienst een 
belastingkohier opmaakt.  

Toelichting door de aanwezige schepenen tijdens deze algemene vergadering: 

- Aan de zijde van de KMO-zone kan weinig tegen deze reclame gedaan worden. De 
voertuigen/aanhangers bevinden zich op privéterrein. Dit mag als de eigenaar zijn 
toestemming verleent. 

- De Vespa die momenteel ter hoogte van het bankkantoor Argenta staat is in overtreding. Hij 
zal weldra worden verwijderd. 

- Mogelijke overtredingen kunnen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur. 

Opmerking: De steenkorven dat de parking van Argenta afbakent ligt al enige tijd gedeeltelijk op het 
fietspad. Dit is niet de eerste heer. Voorzitter Kenny Ericx zal de verantwoordelijke van Argenta 
vragen deze terug te plaatsen en te zoeken naar een andere mogelijkheid om de parking af te 
bakenen.  

 



5. Opvolging lopende projecten in Maleizen. 

a) FLUXYS 

Er zijn verschillende dossiers lopende in het kader van de nieuwe Fluxys-leiding. Hieronder de 
stand van zaken bij elk dossier:  
1. Stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een leidingkoker in de KMO-zone 
Maleizen: Deze vergunning werd verleend door het departement Ruimte Vlaanderen en 
aangevochten door het gemeentebestuur bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De 
Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt in zijn arrest van 4 oktober 2016 de vraag tot 
schorsing van de vergunning. Een uitspraak over de vraag tot vernietiging dient nog te volgen 
(termijn onbekend).  
2. Verklaring openbaar nut: Het Koninklijk Besluit (KB) aangaande de Verklaring Openbaar 
Nut werd ondertekend op 30 augustus 2016 door de Koning. Het gemeentebestuur nam 
hiervan kennis op 17 september 2016 en het college van burgemeester en schepenen 
besliste om hiertegen naar de Raad van State te stappen. De raadsman van het 
gemeentebestuur onderneemt hiervoor de nodige stappen.  
3. Vervoersvergunning: De vervoersvergunning is op dit ogenblik nog in behandeling bij de 
bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Energie (FOD Energie). Naar aanleiding 
van het door het college van burgemeester en schepenen ingediende negatieve advies werd 
op 30 september 2016 een vergadering georganiseerd bij de FOD Energie, waar de 
verschillende partijen hun standpunten konden verdedigen. Op basis van deze bespreking zal 
de FOD Energie een beslissing nemen. Deze is tot op heden niet genomen.  
4. Milieuvergunning: De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant leverde op 13 oktober 
2016 een milieuvergunning klasse 1 af. Het college van burgemeester en schepenen besliste 
in zitting van 7 november 2016 om administratief beroep aan te tekenen tegen deze 
milieuvergunning bij de Minister van leefmilieu.  
5. Stedenbouwkundige vergunning voor het gehele tracé: deze stedenbouwkundige aanvraag 
is momenteel nog in behandeling bij het departement Ruimte Vlaanderen. Een openbaar 
onderzoek werd al georganiseerd en afgesloten. De definitieve uitspraak moet nog volgen.  
 
De gemeente heeft beroep aangetekend tegen deze vergunning. Dit beroep werkt niet 
opschortend. 
 
b) RUP06 

Stand van zaken in RUP06 Centrum Maleizen: Er is nog steeds een procedure lopende bij de 
Raad van State (RvS). AG Real Estate heeft twee procedures bij de RvS opgestart. De RvS 
heeft deze procedures samengevoegd en zal hierover binnenkort (termijn niet bekend) een 
uitspraak doen. Er bestaat wel al een verslag van de auditeur. Deze adviseert de RvS om het 
RUP 06 gedeeltelijk te vernietigen voor wat het centrumgebied betreft. Het is nu afwachten 
wat het uiteindelijke arrest van de RvS inhoudt. Alleszins is het niet zo dat, in geval van 
vernietiging, de RvS het gemeentebestuur kan bevelen om het perceel van AG Real Estate op 
te nemen in een nieuw RUP en een herbestemming aan dat gebied te geven. Indien de RvS 
het verslag van de auditeur zou volgen - en die kans is reëel - dan zal het gemeentebestuur in 
principe een beslissing moeten nemen over het volledige deelgebied centrum, met inbegrip 
van het voormalige Fortisgebouw. Op dat ogenblik zal de gemeente moeten beslissen hoe 
met het centrumgebied zal worden omgegaan.  

c) HERAANLEG HOEILAARTSESTEENWEG/KONIGINNENLAAN 



De dading van Tucrail/Infrabel voor de Hoeilaartsesteenweg is door de juridische dienst en 
de dienst “Openbare werken” van de gemeente nagekeken en aangepast. Momenteel ligt de 
aangepaste dading voor bij de juridische dienst van Tucrail/ Infrabel. Zodra deze is 
goedgekeurd zal de dading worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de 
Koninginnelaan is de vraag vanuit Terhulpen gekomen om samen de Koninginnelaan te 
asfalteren. De werken zouden dan uitgevoerd worden door de gemeente Terhulpen waarbij 
de gemeente Overijse financieel zal tussenbeide komen. Het bedrag voor het asfalteren is 
ingeschreven in de begroting van 2017. 

d) ONTDUBBELEN RIOLERING FINANCIALAAN/POELWEG/ HORIZONTLAAN 

Momenteel zijn alle straten voorzien van een onderlaag asfalt. Tot aan het bouwverlof van 
dit jaar zullen de bermen en de inritten verder worden afgewerkt. Waarschijnlijk zal rond 
maart 2017 de toplaag asfalt wordt aangebracht en zullen de rioleringswerken aan de 
Terhulpensesteenweg worden aangevat. Het bufferbekken zal eveneens worden 
uitgegraven. Deze timing is evenwel onder voorbehoud. De verkeersgeleiding tijdens de 
werken op de Terhulpensesteenweg dient nog met AWV verder besproken te worden.  

Opmerking: Enkele aanwezigen stellen dat ook hier waar niet voldoende gecommuniceerd 
werd met de betrokken inwoners. Schepen Willekens overloopt de infomomenten en overleg 
mogelijkheden die er geweest zijn. 

Opmerking: De Financialaan is een straat voor plaatselijk verkeer. Hier is in het verleden 
weinig controle op uitgevoerd door de politie. Zou dit kunnen éénmaal de straat opnieuw 
wordt opengesteld? De aanwezige schepenen zullen dit voorleggen aan de politie. 

e) KMO-ZONE 

Dit punt werd besproken onder opvolging adviezen. 

f) TOEKOMSTVISIE WIJK ZAVELENBERGHEIDE/BLAUWENDRIES 

Op dit ogenblik is er nog geen lange termijnvisie op dit vlak uitgewerkt. Op korte termijn zijn 
er geen intenties tot verdere ontwikkeling. Alles hangt af van decretale wijzigingen rond de 
sociale huisvesting. De gemeente heeft momenteel geen concrete plannen. De gemeente is 
ook niet eigenaar van alle gronden binnen deze wijk. 

Opmerking: Het wijkcomité heeft op 28/11/2016 schriftelijk een paar voorstellen gedaan om 
de groene ruimtes van deze wijk in te vullen. Gezien de korte tijdspanne kunnen de 
schepenen tijdens deze vergadering nog geen antwoord geven. Het dagelijks bestuur van de 
Dorpsraad belooft dit verder op te volgen. 

 

6. Werkjaar 2017 

MALEIZEN TOAST:  

6 januari 2017 vanaf 18u30 



Oproep aan de verenigingen in Maleizen om hun activiteiten die zullen plaatsvinden tussen 
1/1/2017 en 30/06/2016 door te geven aan de Dorpsraad. Zo kunnen deze opgenomen worden 
op de activiteitenkalender op versozijde van de flyer van “Maleizen Toast”. 

Het dagelijks bestuur is nog op zoek naar helpende handen om “Maleizen Toast” mee te helpen 
realiseren. 

NIEUWSBRIEF/WEBSITE 

Het dagelijks bestuur wil de communicatie naar de dorpsbewoners verbeteren. Hiervoor zijn ze 
op zoek naar mensen die willen instaan voor de publicatie van een nieuwsbrief (+/- 4 maal per 
jaar). Ook de website is voor verbetering vatbaar. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich altijd 
melden bij het dagelijks bestuur. 

7. Varia 

- Mr. Demuylder: De lampen in de verkeerslichten zijn vervangen door LED-lampen. Deze 
lampen geven een feller licht dan de ouderwetse lampen. Wanneer ‘s nachts de 
straatverlichting uitstaat, valt dit nog meer op. Om bepaalde momenten verblinden de LED-
lampen de weggebruikers. Enkele buurtbewoners beamen dat de LED’s veel feller schijnen 
en spreken van een kerstboomeffect in hun leefruimtes. 

 

- Mevr. Dhaese: GKS Lotharingen is blij met hun nieuwe speelplaats. Deze is tijdens de 
vakantie vernieuwd waardoor de kleuters en leerkrachten geen last hadden van de werken. 
 

- Mevr. Dhaese: Momenteel worden de stoepen in de Eendenlaan vernieuwd. 

 

- Mev. Dhaese: Door de invoering van een blauwe zone rondom het station van Terhulpen en 
de betaalparking van de NMBS, parkeren treinreizigers zich in de wijk Lotharingenkruis. Dit 
zorgt ervoor dat bepaalde straten volstaan met geparkeerde wagens. Tijdens politiecontroles 
blijkt dat de voertuigen meestal reglementair geparkeerd staan. Er kan momenteel dus 
weinig aan gedaan worden. Er wordt een oproep gedaan aan het gemeentebestuur om 
hiervoor een oplossing te zoeken 

 

- Mevr. Verhofstadt vraagt waarom ze niet is uitgenodigd op de Vergadering van de 
Dorpsraad. Er wordt uitgelegd dat statutair enkel de leden schriftelijk dienen uitgenodigd te 
worden. Alle andere geïnteresseerden zijn altijd welkom als toehoorder. Deze toehoorders 
hebben geen stemrecht, maar kunnen wel bijdrage tot de werking van de dorpsraad. 

 

- Mr. Rogge: Tijdens “Maleizen Toast 2016” stond de muziek te luid. Andere aanwezigen 
beamen dit. Er is niet voldoende ruimte om te converseren. Het bestuur belooft met deze 
opmerkingen rekening te houden voor de editie van 2017. 



 

- Mevr. Muyldermans stelt zich de vraagof de huurprijzen van de Rank zijn verhoogd. Er wordt 
haar geadviseerd om dit na te kijken op de website van de gemeente. 

 

- Mevr. Muyldermans: Op de Rozierensesteenweg is het water voor een korte tijd afgesloten 
geweest. De verantwoordelijke van de watermaatschappij werd geconfronteerd met de 
vraag waarom de inwoners niet zijn verwittigd, met als antwoord dat dit niet de moeite 
loonde. 

 

- Mr Ericx meldt de inschrijvingsproblematiek in de scholen. Het is spijtig dat mensen die op 
wandelafstand van de school wonen, zich niet kunnen inschrijven, omwille van  de grote 
interesse van niet-inwoners van Overijse. De aanwezige schepenen hebben begrip voor de 
opmerking maar dit is een bevoegdheid op hoger niveau. Momenteel blijft het advies om op 
tijd aan te schuiven in de wachtrij. 

 
 
               Einde vergadering omstreeks 23u.00 
 

== ====================================================== 


