
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD MALEIZEN 10.05.2017 

Aanwezigen leden :  Borghans Guy, Campens Jeanine, Charlier Christophe, Charlier Dorien,  

  De Man Stijn, De Man Vera, Demuylder Christophe, Dewachter Luc, D’haese Lieve, 

  Ericx Kenny, Foutrel Maarten, Hamelrijckx Kristian, Maervoet Jean-Pierre, 

  Missoorten Luc, Paternoster Willy, Rogge Roger, Van Houtven Monique,  

  Vanthuyne Marc, Wargé Lea 

Verontschuldigde leden :  Alsteens Denise, Goossens Karla, Lafosse Sophie, Lambert Leo, Segers Rita 

Afwezige leden: Wauters Elisa, Van Pee Pascal, Muyldermans Monique 

Aanwezige toehoorders:  / 

Aanwezig afgevaardigden gemeentebestuur:  / 

  
 

 

Start van de vergadering rond 19u35.  

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en duid dat de vergadering als doel heeft om de gemaakte 

adviezen opvolging te geven en de komende projecten in Maleizen te bekijken. Op het einde van 

de vergadering is er plaats voor Varia. 

 

 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering van 30 november 2016 wordt goedgekeurd. Er wordt 

op gemerkt om in de toekomst geen namen te vermelden in het verslag. Het verslag is een 

product van de gehele algemene vergadering. 

 



3. Opvolging adviezen. 

 

• AKOESTIEK DE RANK 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur:  

-  Kan de gemeente bestuderen op welke wijze de akoestiek in de grote zaal van De 

Rank kan verbeterd worden?  

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 

- Er wordt een offerte opgevraagd door de dienst Werken in Eigen  

 

• PARKEERBELEID MALEIZEN/GENVAL 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Wij pleiten als dorpsraad voor een duidelijker parkeerbeleid aan het meer van 

Maleizen/Genval. De parkeermogelijkheden ter hoogte van de Boslaan, Meerlaan en 

Parklaan dienen eens herbekeken te worden. 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 

- Er wordt een mobiliteitsambtenaar aangeworven in de gemeente. Na aanwerving kan 

dit verder behandeld worden. 

Opmerking: Vandaag zou er een mobiliteitsambtenaar zijn aangeduid binnen de gemeente. 

Het dagelijks bestuur zal eerstdaags contact met hem/haar opnemen om de reeds vastgestelde 

mobiliteitsproblemen te melden. O.a. Wild parkeren in de wijk Lotharingenkruis, Wild 

parkeren thv Wijk Zadelbergheide, parkeren rond het meer, … 

 

• TRAGE WEGEN DALLAAN/TERHOLST 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Hebben de Dallaan en de wegen doorheen het domein Terholst een openbaar karakter 

of niet? Zo niet, dient er geen verplichte doorgang te worden verleend door de 

eigenaar? 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 



De Dallaan is een openbare weg waarvan het beheer door de gemeenten gedaan wordt. De 

straat eindigt aan een privé-eigendom. De Dallaan is geen officiële buurtweg. Onmiddellijke 

openstelling is niet afdwingbaar. 

Het domein Terholst is privé-eigendom, de Terholstdreef heef het statuut privaatweg, deels 

met openbaar karakter. Openstelling is niet afdwingbaar. 

 

• FRANSTALIGE PUBLICITEIT 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- In de ProxyDelheize/Q8 wordt eentalig Franstalige publiciteit verspreid. Is dit in 

overeenstemming met de taalwetgeving? Kan hier controle op gebeuren? 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 

- De eentalige Franse communicatie in het vermelde tankstation is niet in strijd met de 

taalwetgeving. In het verleden is dit tankstation en de hoofdzetel ervan al 

aangeschreven naar aanleiding van soortgelijke klachten. De gemeente zal het 

tankstation en de hoofdzetel opnieuw aanschrijven. 

 

• COMMUNICATIE TIJDENS WEGENISWERKEN 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Graag een betere communicatie en overleg over het tijdstip van uit te voeren 

wegeniswerken. 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 

- De gemeente probeert om zo goed mogelijk af te stemmen met externe aannemers, 

maar het gebeurt dat de gemeente niet tijdig op de hoogte wordt gebracht over een 

geplande uitvoeringsdatum, zodat de werken soms al bezig zijn voor de gemeente iets 

kan communiceren. 

De gemeente dringt er bij de aannemers altijd op aan dat ze verplicht moeten 

communiceren naar buurtbewoners over het hoe en wanneer van de geplande werken. 

Bovendien maakt de gemeente er ook werk van om de communicatie tussen de 

gemeentelijke diensten onderling te verbeteren. 

Als de gemeente de informatie over wegenwerken doorkrijgt, komt deze informatie 

zowel op de website, in de externe nieuwsbrief als op de facebookpagina te staan.  



Een paar maanden geleden bevraagde de gemeente de dorpsraden of ze geabonneerd 

wilden zijn op een externe nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van eventuele 

werken. Iedereen die dat wenst kan de externe nieuwsbrief ontvangen (wekelijks op 

vrijdag) via mail. De gemeente blijft alles in het werk stellen om de communicatie 

tussen aannemer en gemeentelijke diensten en binnen de gemeente zelf zo goed 

mogelijk te stroomlijnen. De gemeente blijft hier waakzaam voor en neemt de 

opmerkingen die hierover binnenkomen van dorpsraden, burgers, … zeker mee om de 

aandacht hiervoor bij alle diensten niet te laten verslappen. 

 

• SNELHEIDSCONTROLES RAMEISTRAAT 

Ons gegeven advies of vragen aan het gemeente bestuur: 

- Hoge snelheden worden gehaald in de Rameistraat. Hoeveel keer heeft de politie hier 

al snelheidscontroles uitgevoerd de laatste 6 maand. 

Ontvangen antwoord (antwoorden gegeven op het college van 14/03/2017 als brief verstuurd 

op 14/04/2017): 

- Er werd de voorbije 6 maand niet geflitst in de Rameistraat, maar wel 3 keer in de 

Bergstraat. 

 

4. Opvolging lopende projecten in Maleizen. 

a) FLUXYS 

Ondertussen werd de milieuvergunning voor de bouw van een aardgasleiding in beroep vergund door 

de minister. Concreet wil dit zeggen dat Fluxys over alle nodige vergunningen beschikt om de werken 

te kunnen uitvoeren. 

De stedenbouwkundige vergunning wordt nog aangevochten bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. De Raad voor vergunningsbetwistingen zal onze vorderingen tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzaak behandelen in zitting van donderdag 11/5/2017. 

Daarnaast heeft de gemeente nog een procedure lopende bij de Raad van State tegen de 

verschillende andere vergunningen (vervoersvergunning, verklaring openbaar nut). Over het al dan 

niet aanvechten van de milieuvergunning bij de Raad van State diende het college in zitting van 

9/05/2017 standpunt in te nemen. Deze beslissing is vandaag nog niet meegedeeld. 

Gelet op deze lopende zaken en het feit dat als deze werken worden gestart er onherroepelijke 

schade zal ontstaan (lees: eens de leiding er ligt, zal ze niet meer verdwijnen) , dient het college in 

zitting van morgen te beslissen of ze al dan niet een kort geding procedure willen starten. 

Als dorpsraad moedigen wij de beroepsprocedures van de gemeenten aan.  

 

 



b) RUP06 

Stand van zaken in RUP06 Centrum Maleizen is nog steeds dezelfde als tijdens de 

vorige algemene vergadering: 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 aan het bestuur kan bevelen om het perceel van 

AG Real Estate op te nemen in een nieuw RUP en in een herbestemming van dat 

gebied te voorzien. 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 moet 

worden omgegaan.  

 

c) HERAANLEG HOEILAARTSESTEENWEG/KONIGINNENLAAN 

De dading tussen  Tucrail/Infrabel en de gemeente voor de Hoeilaartsesteenweg  is 

vastgelegd. Voorlopig staan de werken gepland begin 2018.  

Vorige algemene vergadering werd meegedeeld dat er voor de Koninginnelaan de 

vraag van Terhulpen gekomen om samen de Koninginnelaan te asfalteren. De werken 

zouden dan uitgevoerd worden door de gemeente Terhulpen en Overijse zal financieel 

tussenkomen. Het bedrag voor het asfalteren is gevraagd in de begroting van 2017.  

 

d) STATUTEN DORPSRAAD 

De gemeente is nog steeds bezig aan een nieuw voorstel voor de statuten. Als 

dorpsraad wensen we nogmaals aan te dringen om dit zo snel mogelijk af te ronden. 

 

e) FORTISGEBOUW 

De gemeenten heeft de procedure opgestart om zijn voorkooprecht uit te oefenen ter 

verwerving van het Fortisgebouw in Maleizen. Met als doel de realisaties van een 

aantal sociale huurwoningen ten einde te voldoen aan het sociaal bindend perspectief. 

De dorpsraad adviseert de gemeente indien zij het pand verwerven prioriteit zullen 

stellen aan het onderhoud van het domein en de veiligheid in het gebouwd. 

 

 



5. Agenda 

- 12/5 om 13u30 Lentewandeling door KVLV 

- 20/5 om 14u Schoolfeest van VBS Maleizen 

- 21/5 om 14u Schoolfeest van GKLS Lotharingenkruis 

- 21/5 om 15u wielerwedstrijd gevolgd door dorpelingenkoers 

- 25/6 om 12u spel +BBQ ivm 40jaar chiro Maleizen 

- 19/7 bloedinzameling van het Rode Kruis  

- 21/7 Pertotale Nationale door Paul en Geert 

- 8/9 dorpsloop 

- 18/10 bloedinzameling van het Rode Kruis 

 

6. Varia 

- Er wordt aan het dagelijks bestuur gevraagd om de gedane adviezen te publiceren op 

de website. Alsook de antwoorden die worden ontvangen. Het bestuur zal dit eens 

bekijken. 

 

- Fietsers maken nog steeds te weinig gebruik van het fietspad. Na deze stelling werd 

opgemerkt dat het fietspad op de Hoeilaartsesteenweg niet veilig is door de opritten 

van mensen die rechtstreeks op het fietspad uitkomen en het ontbreken van een 

voetpad. 

 

- De grijze palen ter hoogte van SDME zal dienen voor het plaatsen van ANPR-

camera’s. 

 

- De werken aan de Terhulpensesteenweg zijn nog niet afgerond. Momenteel zijn de 

verkeersborden nog niet teruggeplaatst, zijn er diepe geulen naast het fietspad, en 

ontbreekt er nog signalisatie. Dit is nefast voor de veiligheid. De Dorpsraad dringt aan 

om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen. 

 

- De algmene vergadering stelt net zoals het dagelijks bestuur eerder aan het 

gemeentebestuur liet weten dat de manier waarop de omleiding en de 

verkeersremmers tijdens de werken aan de Terhulpensesteenweg aangepakt is niet de 

gehele juiste was. Het dagelijks bestuur stelt ook vast dat er nog geen reactie gekomen 

is vanuit het gemeentebestuur op reeds 2 gedane negatieve adviezen hierover. 
 

 



- Ter hoogte van de Opel garage wordt er regelmatige een vrachtwagen met wagens 

gelost. Dit gebeurt op de rijbaan (niet op het fietspad), maar zeer kort op de lichten of 

op de voorsorteerstrook naar de afrit. Mag dit? Kan hier eens naar gekeken worden 

met de politie? 

 

- Er wordt vastgesteld dat er vaak verkeerdelijk wordt geparkeerd op fietspaden en op 

voetpaden in Maleizen. Kan de politie hier strenger tegen op treden? 
 

 

- Er wordt vastgesteld dat de wijkagent in Maleizen niet genoeg gekend is. Niet als 

persoon zelf, maar eerder de zichtbaarheid en de aanwezigheid van de wijkagent.  

 
 
               Einde vergadering omstreeks 20u.30 
 

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


