
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD MALEIZEN 28.10.2015 

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

Dewachter Luc, D’haese Lieve, Ericx Kenny, Goossens Karla, Hamelrijckx Kristian, Lambert Leo, 

Maervoet Jean-Pierre, Missoorten Luc,  Van Houtven Monique,  Vanthuyne Marc, Wargé Lea 

Verontschuldigd :  De Man Stijn, Muyldermans Monique, Rogge Roger,  Simar Carla, Denise Alsteens 

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

Aanwezige toehoorders:  Lafosse Sofie 

Aanwezig afgevaardigden gemeentebestuur: Burgemeester Brankaer en Schepen De Broyer 

  

 

 

Start van de vergadering rond 20u35.  

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en overloopt de agenda voor deze vergadering. 

 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering van 11 maart 2015 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3. Wijziging dagelijks bestuur. 

a) Carla Simar, bestuurslid, wenst ontslag te nemen als lid van de algemene vergadering en 

dus ook als bestuurslid wegens verhuis naar het buitenland.  De algemene vergadering 

aanvaardt haar ontslag. 

 

b) Sofie Lafosse stelt haar kandidaat als lid van de algemene vergadering. En geeft hier een 

korte motivatie voor. De algemene vergadering aanvaardt haar als individueel 

geïnteresseerd lid. 



 

c) Door het ontslag van Carla Simar, dient zij vervangen te worden als bestuurslid. Hiervoor 

zijn 2 kandidaten. De algemene vergadering gaat akkoord om een extra bestuurslid aan 

te werven. Beide kandidaten Karla Goossens en Sofie Lafosse, worden daarna aanvaard 

als bestuurslid. 

 

4. Adviezen. 

 

a) FLUXYS 

De dorpsraad gaf een negatief advies over de aanleg van een gasleiding en een reduceerstation op 

Maleizensgrondgebied. 

Als antwoord op dit advies neemt het CBS kennis van dit standpunt en besliste op basis hiervan zich 

niet akkoord te verklaren met het voorstel van FLUXYS. Het CBS heeft nooit haar akkoord gegeven 

voor de aanleg van voorgestelde tracés en wacht nog steeds op antwoorden op de door hun gestelde 

vragen aan Fluxys. Het CBS uit hun bezorgdheid over de mogelijke onveiligheid die kan voortvloeien 

indien het tracé wordt aangelegd. Dit standpunt werd meegedeeld aan het Departement Ruimte 

Vlaanderen en Fluxys.  Het vervolg van dit dossier ligt volledig in handen van Fluxys. Zij hebben de 

mogelijkheid een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in te dienen bij het departement Ruimte 

Vlaanderen. Deze aanvraag dient met een bijzondere procedure te worden behandeld, hierin heeft 

het gemeentebestuur enkel een adviesbevoegdheid. 

Burgemeester Brankaer licht dit standpunt nog eens kort toe. Daarnaast vertelt hij ook dat naar 

Sibelgas een negatief advies gegeven is over de aansluiting op het mogelijke tracé. 

De burgemeester stelt ook dat hij niet akkoord is met de manier van onderhandelen en de 

werkmethode van Fluxys. 

 

b) RUP 06 

Het dagelijks bestuur van de dorpsraad had het gemeente bestuur om een stand van zaken in 

verband met het RUP 06 gevraagd. 

Het CBS antwoord dat het RUP 06 definitief werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie 

Vlaams-Brabant, maar wordt aangevochten bij de Raad van State door AG Real Estate. Voorlopig is 

het RUP niet geschorst of vernietigd. Daardoor kunnen initiatieven met betrekking tot uitbreiding van 

de school e.d. die hierin kaderen, uitvoering krijgen. 

Schepen De Broyer licht dit antwoord toe. 

Voor de her aanleg van de steenweg met bijhorende voet- en fietspaden is het AWV (gewest) 

verantwoordelijk. Het AWV heeft tot nu toe geen concrete plannen hieromtrent. 

De plannen voor de aanleg van een nieuw dorpsplein is gemeentelijke bevoegdheid. Deze plannen 

worden voorlopig opzijgelegd door de lopende procedure bij de Raad van State. 



De burgemeester stelt dat de gemeente met Mr. Ronsmans is overeengekomen om zijn perceel 

langsheen de steenweg te kopen. 

 

c) COMMUNICATIE EN STATUTEN. 

Het CBS is zich bewust dat de communicatie tussen adviesraden en het gemeentebestuur niet vlot 

verloopt. Er is onlangs een studie gehouden over de huidige situatie. Nu wordt er aan de hand van 

deze studie naar oplossingen gezocht. Dit zal wel een werk zijn van lange adem. Wel is zeker dat er 

eenmaal per jaar een inter-radenoverleg zal zijn. 

De statuten zullen ook gewijzigd worden naargelang de oplossingen die volgen uit de 

communicatiestudie en het inter-radenoverleg.  

 

d) HERAANLEG HOEILAARTSESTEENWEG / KONINGINNENLAAN 

Op de vraag van de dorpsraad wat de nu de plannen zijn in verband met de heraanleg van de 

Hoeilaartsesteenweg/Koninginnenlaan antwoordt het CBS dat Tucrail heeft toegezegd de toplaag van 

het asfalt tussen het kruispunt Terhulpensesteenweg en Koniginnenlaan te vernieuwen. Momenteel 

is Tucrail bezig met de opmaak van het bestek voor de werken. De gemeente heeft aan Tucrail 

gevraagd om de werken in de paasvakantie 2016 uit te voeren. 

De algemene vergadering vraagt aan de gemeente om ook aan te dringen de verkeersdrempels te 

vernieuwen. Deze zijn momenteel ook in slechte staat. 

 

e) RIOLERINGSWERKEN OMGEVING FINANCIALAAN 

De dorpsraad vroeg het gemeentebestuur om een stand van zaken over de geplande 

rioleringswerken in de omgeving van de Financialaan. 

Het CBS antwoord dat de aanbesteding van dit project lopende is. De opening van de offertes zal 

plaatsvinden op 17/11. De werken zullen naar waarschijnlijkheid beginnen rond de paasvakantie 

2016. De bouwaanvraag is momenteel nog in behandeling bij Stedenbouw Leuven. Voordat de 

werken starten zal er nog een bewonersvergadering plaatsvinden. 

Vanuit de algemene vergadering blijkt dat er onduidelijkheid is over de ontkoppelingen en de 

stappen die inwoners zelf moeten nemen. De burgemeester belooft dit te onderzoeken en in te 

grijpen waar nodig.  

 

5. MEER MALEIZEN 

 



a) Stickeractie: Binnen kort lanceert het dagelijks bestuur een actie rond de stickers. De 

bedoeling is de stickers te verspreiden en het logo MEER MALEIZEN bekendheid te geven. 

Hou zeker onze website/facebookpagina in het oog. 

 

b) Evaluatie van de voorbije activteiten: 

- Globaal kan de gezegd worden dat de activiteiten wel geslaagd zijn. We merken wel op dat 

steeds hetzelfde publiek naar de activiteiten komt. Naar toekomstige activiteiten toe eens 

bekijken hoe we een nieuw publiek kunnen aanspreken. 

- Het Maleizen Rommelt-weekend had een zeer geslaagde vrijdagavond. De 

zaterdagactiviteiten zijn letterlijk in het watergevallen. Het aperitiefconcert op zondag trok 

weinig bezoekers maar was wel de moeite waard. De KVLV heeft echt zijn best gedaan om 

lekkere hapjes te voorzien. 

- De gazet van Maleizen wordt zeker gelezen, maar is een dure affaire. We moeten nadenken 

over alternatieve manier van communiceren, vb nieuwsbrief. 

 

C) MEER-LICHT MALEIZEN is de eerst komende activiteit. Het bestuur legt uit wat de activiteit 

inhoudt. Iedereen is welkom! 

 

D) MALEIZEN TOAST zal ook nu weer worden georganiseerd op 8 januari 2016 in de Rank. De 

muziekgroep 'Op 't goevallend oeit' is al geboekt. Het dagelijks bestuur is nog op zoek naar 

helpende handen in de voorbereiding en de avond zelf. Vrijwilligers mogen zich dan ook 

melden. 

 

6. Varia 

 

- De website van de dorpsraad is eindelijk up tot date. Hou ze zeker in de gaten, je vindt er 

verslagen, info over activiteiten, … 

- Door de invoering van een blauwe zone op grondgebied van LA HULPE in de buurt van het 

treinstation is er overlast door auto’s die worden geparkeerd in de woonwijk 

LOTHARINGENKRUIS. Het gemeentebestuur is op de hoogte van dit probleem en is samen 

met de verkeerscommissie naar een oplossing aan het zoeken. Bij het opmerken van 

foutparkeerders mag men altijd contact opnemen met de politie. 

 

 

 

               Einde vergadering omstreeks 23u.00 

 

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


