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Start van de vergadering rond 20u15 

1. Welkom 

De voorzitter verwelkomt de vele aanwezigen. Hij overloopt de agenda van deze open vergadering. 

 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering van 10 mei 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3. Statutaire beslissingen 

 

- Sofie Lafosse diende op 17 mei 2017 haar ontslag in als lid van de algemene vergadering en bijgevolg 

ook als bestuurslid. De algemene vergadering neemt kennis van dit ontslag.  

 

- De legistratuur van deze algemene vergadering inclusief het huidige dagelijks bestuur loopt te einde. 

Tegen de algemene vergadering van voorjaar 2018, dient er een nieuwe kandidatuurstelling te 

gebeuren, ook voor de huidige leden. Binnen de nieuw gevormde algemene vergadering dient 

(opnieuw) een dagelijks bestuur te worden verkozen. Vooraf komende algemene vergadering zal er 

een oproep tot kandidatuur gebeuren aan de huidige leden en worden er een openbare vacature in 

de lokale pers geplaatst. Verenigingen van Maleizen zullen opgeroepen worden om zich aan te 

sluiten bij de algemene vergadering.  

 

4. Opvolging adviezen 

 

• RUP 06 + toekomst Fortis gebouw 

 

Vraag van de dorpsraad: Wat is de stand van zaken RUP06? 

 

Schepen De Broyer: 

In de jaren 70 werd elk perceel volgens bestemming ingekleurd (bvb. landbouw, bewoning, 

KMO, Industrie). Aan deze grondbestemmingen hangen gebruiksvoorschriften. Deze vormen 

het huidige gewestplan. Binnen het gewestplan kunnen bestemmingswijzigingen gebeuren. 

Vroeger doormiddel van een BPA1, nu doormiddel van een RUP2. Momenteel bestaan er in 

Overijse 11 RUP’s. Voor Maleizen werd een aantal jaar geleden RUP06 gecreëerd.  

 

Dit RUP06 is een 3-tal jaren geleden gestrand, met name door de bestemming van het 

FORTIS-gebouw en bijhorend perceel. De toenmalige eigenaar van het perceel vocht het RUP 

aan bij de RvS3. De RvS oordeelde dat het gedeelte uit RUP06 slaande op de percelen Poelweg 

en Kerk Maleizen nietig te verklaren. Het gedeelte tussen kerk en Maria Christinalaan is 

geldig verklaard. 

 

                                                           
1 BPA: Bijzonder Plan van Aanleg 
2 RUP: Ruimtelijk Uitvoerings Plan 
3 Rvs: Raad van State 



Het gemeentebestuur heeft beslist om het nietig verklaarde deel uit het RUP opnieuw op te 

stellen. Een nieuwe start is nodig omdat het toenmalige RUP reeds achterhaald is ten opzicht 

van de hedendaagse noden in Maleizen.  

 

De eerste stap ter vorming van het nieuwe RUP is een openbaar onderzoek, dit zal lopen van 

15 januari 2018 tot 31 maart 2018. 

 

Het gemeentebestuur benadrukt dat ze tijdens de vorming van dit nieuwe RUP de inwoners 

van Maleizen via de Dorpsraad wil laten participeren. Er is reeds een voorafgaandelijk 

gesprek geweest met de voorzitter van de dorpsraad, het gemeentebestuur en de ontwerper 

van het gewestplan. In januari zal er een eerste informatiemoment worden georganiseerd 

waarop iedereen uitgenodigd wordt. Hierna kunnen alle suggesties en argumenten 

gebundeld worden en meegedeeld aan het gemeentebestuur. Alle inspraakmomenten en 

infomomenten in verband RUP06 zullen aangekondigd worden via diverse kanalen (lokale 

pers, facebook, mail naar leden). Het gemeentebestuur wil eind juni 2018 alle nodige om 

informatie verzameld hebben om tegen september 2018 het nieuwe RUP06 te vormen. 

 

Vraag van een aanwezige: Slaat het RUP enkel op de kant van het Fortis AG-gebouw of ook 

op de kant van de Ouwe Schuur 

Antwoord: Het gehele RUP06 slaat op beide kanten van de Steenweg Terhulpen vanaf 

Poelweg tot Maria Christinalaan  

 

 

• Toekomst Fortis gebouw 

 

De vorige eigenaar van het Fortis gebouw, AG Real Estate, heeft tijdens de beroepsprocedure 

bij de RvS het gebouw te koop aangeboden. Doormiddel van het voorkooprecht kon het 

gemeentebestuur het gebouw aankopen. Een voorwaarde binnen het voorkooprecht is dat 

toekomstige bestemming van het domein moet kaderen binnen sociale huisvesting of 

Vlabinvest4 wonen. 

 

Om de site te ontwikkelen zal de gemeente beroep doen op organisatie zoals Vlabinvest zelf 

of project ontwikkelaars gespecialiseerd in sociale huisvesting. Het is de bedoeling van het 

gemeentebestuur om budgetneutraal te werken, maar wel de regie van het project in 

handen te houden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het gebouw zal worden gestript 

ofwel afgebroken zal worden. 

 

Vraag van een aanwezige: Krijgen Maleizenaars inspraak of het Vlabinvest of sociaal wonen 

wordt? 

Antwoord: Het gemeentebestuur heeft daarin niets te zeggen, maar geeft wel advies om een 

mix van sociaal met Vlabinvest wonen te verkrijgen. Met vooral nadruk naar verhuur. Het is 

aan de huisvestigingsmaatschappij om dat verder uit te werken. 

 

                                                           
4 VLABINVEST: een kring van gemeentes rond Brussel, een 30 tal, zitten in het Vlabinvest. Dat is opgericht om sociale 
wegdringing tegen te gaan en biedt eigen inwoners de kans om onder bepaalde voorwaarden in eigen streek 
huisvesting te bekomen. Dit is een voorziening iets hoger in categorie dan de sociale huisvesting,  



Vraag van een aanwezige: wat kunnen we als Maleizenaars daarin inbrengen. Welke ideeën 

kunnen we naar voren brengen. 

Antwoord: Dit kan ook besproken worden op de infoavonden/workshops die volgen. 

 

Het dagelijks bestuur heeft ook een aantal vragen gekregen over het Fortis-gebouw. Onder 

andere van de bewoners uit gebouw Keyenhof A kregen ze een bundel met oplijsting van 

vragen, argumenten en adviezen5. 

 

 

• Heraanleg Hoeilaartsesteenweg/Koninginnenlaan voorzien voor 2018 + vraag hoe 

prioriteitenlijst wordt opgemaakt (ook voet- en fietspaden) 

 

Burgemeester :  

De budgetten voor de heraanleg van het wegdek Hoeilaartsesteenweg/Koninginnenlaan zijn 

rond en de heraanleg is voorzien in 2018 (dading getekend met Gemeente en TUCRAIL). 

 

Voorzitter Dorpsraad: Kan er ook geprobeerd worden om de verkeersdrempels gelijktijdig aan 

te pakken. Deze zijn op plaatsen verzakt en in slechte staat. 

Antwoord Burgemeester: We gaan dit bekijken of het kan. 

 

Vraag van een aanwezige: Ook het fietspad is in slechte staat. Kan dit ook worden 

opgenomen ? 

Antwoord voorzitter Dorpsraad: Fietspaden vallen onder een apart budget. 

 

 

• Stand van zaken Fluxys 

Schepen De Broyer: 

Fluxys is inmiddels gestart met de werken voor de aanleg van een aardgasleiding. Momenteel 

zijn er nog verschillende procedures lopend tegen Fluxys, desondanks is er geen mogelijkheid 

om de werken stil te leggen. Theoretisch kan er nog een weigering op de bouwvergunning 

komen. Ook loopt er een bezwaar tegen de vervoersvergunning. Recent is er nog een 

vergadering geweest met een afvaardiging van Fluxys. Het gemeentebestuur heeft daar 

nogmaals haar ongenoegen over het hele gebeuren duidelijk gemaakt. 

 

 

 

• Afwerking na werken Terhulpensesteenweg 

Voorzitter Dorpsraad:  

De werken aan de N253 zijn reeds een tijdje afgelopen maar niet afgewerkt, er zitten nog 

geulen aan het fietspad, in de winter als het donker wordt, is de situatie niet duidelijk, 

gevaarlijk. Het dagelijks bestuur vraagt aan het gemeentebestuur om bij het Agentschap 

Wegen en Verkeer aan te dringen om die afwerking te verbeteren. 

 

                                                           
5 De bundel vindt u terug in bijlage 1 



Het gemeentebestuur: 

De volledige afwerking van het stuk, dwz. van aan de brug autostrade tot aan het kruispunt 

met de Poelweg, zat niet in het lastenboek van het AWV. De gemeente heeft op eigen 

initiatief bepaalde stukken heraangelegd, maar niet alles. 

 

 

• Statuten: 

Dagelijks bestuur:  

Er is al een paar jaar sprake om de huidige statuten voor dorpsraden die dateren van 2005 

aan te passen. Hoe ver staat het hiermee?  

We zijn statutair verplicht om nieuwe verkiezingen te organiseren in 2018, in Maleizen is dat 

gecompliceerd, omdat er in verhouding weinig verenigingen zijn en aldus weinig 

afgevaardigden zijn tegenover individueel geïnteresseerde burgers. Het wordt moeilijk 

zonder uitzonderingen volgens de statuten een nieuwe algemene vergadering samen te 

stellen. 

Daarnaast is een maximum van 27 leden voor een algemene vergadering momenteel te 

weinig. Er zijn geëngageerde burgers die nu statutair niet meer kunnen worden opgenomen 

als lid van de algemene vergadering. 

Ook de manier waarop er volgens de statuten moet gecommuniceerd worden ten aanzien 

van de leden, namelijk per briefpost, is niet meer van deze tijd. 

Ook de huidige financiële toelage die men per jaar krijgt, dekt de kosten niet als men volledig 

volgens de statuten moet werken. 

 

Burgemeester:  

Op dit moment heeft men er nog geen werk van gemaakt om de statuten te moderniseren. 

 

Opmerking dagelijks bestuur: 

Wij dienden enkele jaren geleden een voorstel tot wijziging in. Tot op heden is hier enkel 

kennis van genomen. Daarnaast hebben de verschillende dorpsraadvoorzitters hier al samen 

suggesties voor gedaan. 

 

 
5. Evaluatie ‘Wa paasde van Malaaze’:  

 

We behandelen het thema Mobiliteit vermits dit het grootste gespreksonderwerp was tijdens de 

workshop ‘Wa paasde van Malaaze’ van 10.05.2017. Het dagelijks bestuur heeft de belangrijkste 

zaken gebundeld en samengebracht met de vragen die het sinds die datum heeft ontvangen. 

 

• Parkeer en verkeersprobleem aan De Rank 

Voorzitter:  

Tijdens activiteiten in de Rank is er een parkeerprobleem in de wijk tegenover de Rank en op 

de Hoeilaartsesteenweg. De vertegenwoordiger van het wijkcomité ‘Zadelblauw’ zal het 

probleem schetsen. 



Vertegenwoordiger wijkcomité :  

Er werd een uitgebreid voorstel gedaan en op papier gezet ter attentie van het 

gemeentebestuur6. We zouden graag een geargumenteerd antwoord krijgen op onze vragen. 

Bijvoorbeeld: er wordt gevraagd om er een woonerf van te maken, we zouden graag een 

argumentatie krijgen waarom dat niet gaat. We hebben zaken uitgewerkt met verschillende 

voorstellen, zoals bvb. minder autoverkeer, zoals ook voorzien in burgemeestersconvenant, 

misschien kan onze mobiliteitsabmtenaar daarover iets uitwerken. Wij hebben al een 

voorstel uitgewerkt, maar we gaan dat niet hier helemaal uitleggen, maar zouden graag eens 

samenzitten met het gemeentebestuur en de mobiliteitsambtenaar om dit verder te 

bespreken. 

Voorzitter Dorpsraad: 

het document van Zadelblauw wordt mee opgenomen als bijlage aan het verslag van de AV 

en zo overgemaakt als advies aan de gemeente. 

Wijkagent: 

Stipt in zijn functie als wijkagent aan dat in de wijk niet iedereen volledig achter de 

voorstellen van het wijkcomité staat. Deze nuance moet wel gemaakt worden 

Aanwezige: 

inderdaad er zijn mensen in de wijk die een andere visie hebben 

Burgemeester: 

Hoeveel mensen zitten in het wijkcomité ? Want wij krijgen veschillende e-mails van 

individuele personen, en dan weer van het comité, terwijl wij eigenlijk wel antwoorden op 

alle vragen. 

Vertegenwoordiger wijkcomité : 

Er is een beperkt bestuur, met 5-6 mensen, die communiceren met de hele wijk, via het e-

mailadres Zadelblauw, iedereen kan dat lezen en beantwoorden. Bvb. woonerf, iedereen 

heeft dat ondertekend, dus het is niet zo dat de voorstellen niet door iedereen gedragen 

worden. 

Voorzitter Dorpsraad : 

we moeten een oplossing vinden voor de toekomst. We zijn blij dat we zo een zaal hebben 

in Maleizen voor verschillende verenigingen, maar we begrijpen ook dat de overlast soms 

moeilijkheden bezorgt aan de inwoners van de wijk. 

Vertegenwoordiger wijkcomité : 

De gemeente steunt het klimaatplan, waarin het onder meer de bedoeling is om mensen uit 

de auto krijgen en op een andere manier mobiel te laten zijn, maar daar gebeurt in realiteit 

te weinig rond. 
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Mobiliteitsambtenaar : 

Er was al 2 keer een vergadering op de gemeente met mensen van het wijkcomité. Er is 

geluisterd en nota genomen, daar wordt vervolgens over gediscussieerd in de 

verkeerscommissie en dan gaat het naar het college. Het is misschien aangewezen om naar 

één finale vergadering te streven, waarin iedereen zijn standpunt kan toelichten, samen met 

gemeentebestuur, samen met Politie, voor één finale discussie. Maar dan moet er wel iets 

beslist worden, zodat het niet eindeloos aansleept. We kunnen voortwerken met het 

ontwerp van het wijkcomité. 

Burgemeester: 

Het is heel positief dat we een document krijgen waarin een aantal dingen staan opgelijst en 

dat we zo verder kunnen werken naar een olossing 

Voorzitter Dorpsraad : 

We kunnen trachten in het nieuwe RUP een oplossing uit te werken zodat de achterkant van 

WOC De Rank te bereiken is.  

Mobiliteitsambtenaar : 

de grond achter de Rank is privé-eigendom en er zijn contacten met de eigenaar, maar er zijn 

andere factoren die in het dossier de onderhandeling voor een aankoop door de gemeente 

bemoeilijken. Verder is het niet toegelaten om een parking aan te leggen in groen gebied. 

Aanwezige : 

Er is weinig openbaar vervoer ter beschikking voor mensen van buiten Maleizen om naar de 

Rank te komen in het weekend, de evenementen zijn niet enkel evenementen uit/van 

Maleizen. 

 

 

Mobiliteitsambtenaar : 

In theorie mag er op Hoeilaartsesteenweg geparkeerd worden. Er wordt op de stoep 

gereden, maar we kunnen niet langs elke weg paaltjes zetten. Er zijn klachten dat er te snel 

wordt gereden, maar het parkeren op de straat maakt dat men juist minder snel door kan 

rijden. Parkeren op straat brengt ook risico op schade, maar tegelijk heeft het ook een 

snelheid verminderend effect. Het openbaar domein is open voor alles en iedereen, we 

kunnen niet voor iedereen een parkeerplaats voorzien 

 

• Terhulpensesteenweg N253, op – en afrittencomplex + KMO zone (als gevolg ook van 

Speelberg, Breerijke en Reutenbeek verzadigd) en oprit richting Brussel 

Voorzitter Dorpsraad : 



Er zijn verschillende factoren de laatste weken die de mobiliteit in Maleizen nog verder 

belasten. Er zijn nog e-mails gekomen van bewoners van Hoeilaartsesteenweg, Breerijke, 

Bredestraat over overlast.  

De mobiliteitsambtenaar is al een paar weken bezig om de afstelling van de lichten te laten 

bijstellen door AWV. 

Mobiliteitsambtenaar : 

er is ten eerste de herinrichting die het sluipverkeer wil weren uit wijk Speelberg waardoor 

er overlast is op de steenweg. Er waren 800 voertuigen die door die wijk raasden, wat maakt 

elke 15 seconden een auto die passeert. Er is ten tweede de her-afstelling van de lichten aan 

de brug autostrade, waardoor is gebleken dat er file is op de E411 aan de uitrit. Dit vind de 

Vlaamse overheid zo onveilig dat de lichten opnieuw werden afgesteld om die file te 

beperken. Dus eigenlijk hebben we ons, door het probleem met de afstelling van de lichten 

aan te kaarten, in de voet geschoten.  

Aanwezige : 

het verkeer mag niet meer door voor bepaalde deuren, maar voor andere deuren wordt de 

overlast alleen maar erger. 

Mobiliteitsambtenaar : 

De knip ter hoogte  van Speelberg/Kerkeweg is voor de leefbaarheid van heel Overijse, ik heb 

daar mijn schouders onder gezet. 

Een aanwezige, uit persoonlijke naam: 

Ik had een afspraak in Overijse centrum om 7 uur, dus ik kan niet de Speelberg af, dus ik moet 

de steenweg nemen. Binnenkort moet ik een paar keer naar Leuven, ik moet de bus nemen 

uit Maleizen en zal dan de aansluiting richitng Leuven missen. Speelberg beschikt al over 

bepaalde inrichting met bloembakken. Er passeerden dan wel 800 wagens maar op de 

steenweg Terhulpen zijn die er ook. Ik vind het niet normaal dat men voor één straat zo een 

inspanning levert. 

Mobiliteitsambtenaar : 

Er zijn voor- en tegenstanders van de afsluiting. Volgens metingen met onze apparatuur is de 

vertraging slechts opgelopen tot 2 minuten extra. Op het piekmoment tussen 7.45 en 8.15 

stijgt de vertraging met 5 minuten, maar dat is wel gemeten vanaf het containerpark. Vanuit 

Maleizen centrum hebben wij echter de lichten aan de autostrade niet onder controle en 

hebben wij geen cijfers qua vertragingen. Aan het kruispunt Dreef staat nu een verkeerslicht 

met pijl maar die moet nog door AWV geactiveerd worden. 

Voorzitter Dorpsraad : 

Er is duidelijk wel een probleem. 

Aanwezige : 



verleden week heeft een bus gepensioneerden rond 8u30 ‘s morgens een reistijd van 30 

minuten gehad van Maleizen Centrum tot op Huldenbergse Dreef, dat zij wel reële 

vaststellingen. 

Aanwezige : 

het was voordien al niet mogelijk om de aansluiting met de bus naar Leuven te halen, en nu 

zal het er niet op verbeteren. 

Mobiliteitsambtenaar : 

die eenrichting heeft wellicht een bepaalde invloed op de reistijd. Maar dat men vanuit 

Maleizen Centrum niet vlot in Overijse geraakt, ligt aan de lichten aan de E411 die door AWV 

beheerd worden. 

Aanwezige : 

Zouden we niet kunnen samenzitten met een aantal gemeentes om het probleem globaal te 

bekijken ? 

Mobiliteitsambtenaar : 

met de Vlaamse gemeentes zitten we nu al samen, maar met de Waalse is het zo goed als 

onmogelijk te overleggen. We kunnen daar niet veel doen. 

Aanwezige: 

is het niet mogelijk om met de Waalse buurgemeentes een overeenkomst te bereiken ? 

Mobiliteitsambtenaar : 

met de 4 gemeentes, Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Huldenberg, heben we de handen in 

mekaar geslaan om naar het Kabinet Weyts te stappen. In sé zou onze overeenkomst al 

moeten overhandigd zijn geweest, maar dat is door omstandigheden nog uitgesteld. Vooral 

Overijse, Hoeilaart en Tervuren zijn erg actief in de samenspraak, maar het is niet de 

bedoeling om anderen een hak te zetten. Met La Hulpe kan men misschien communiceren, 

met Rixensart is het veel minder duidelijk. 

Over de lichten aan de autostrade, heb ik communicatie gehad met het AWV n.a.v. 

opmerkingen van jullie voorzitter Dorpsraad, van Karla Goossens, en nog een paar anderen. 

AWV erkent het probleem, dat de extra voertuigen overlast veroorzaken alsook de langere 

rode lichten. AWV heeft de gegevens opgevraagd, daaruit bleek dat 2-3 dagen per week, de 

afrit volstond tot op de autostrade, waarbij de rest van het verkeer doorraasde, wat 

gevaarlijke situaties veroorzaakte. 

Aanwezige: 

de mensen die in Bierges niet kunnen afrijden door file daar, komen naar Overijse, rijden 

daar af en rijden zo terug naar Bierges, wat voor nog extra en oneigenlijk verkeer zorgt. 

Voorzitter Dorpsraad : 

hoe langer het licht op groen, hoe meer mensen die afrit gaat gebruiken 



Mobiliteitsambtenaar : 

het faciliteren van de uitrit, genereert nog eens extra verkeer, dat is inderdaad geweten. 

Aanwezige : 

Het beleid van AWV is omgekeerd met dat van bevoegd minister Weyts, die ervoor pleit het 

verkeer zoveel mogelijk op de snelweg te houden, is hij daarvan op de hoogte? 

Mobiliteitsambtenaar : 

er is een brief voorbereid, en Schepen Willekens heeft ook een melding van de 

ontevredenheid klaargemaakt. 

Aanwezige : 

als men nu nog de lichten t.h.v. KMO zone in gebruik stelt, staat het verkeer stil tot aan het 

kruispunt in Maleizen centrum. 

Wijkagent : 

Aandringen bij het AWV om beter vooraf te communiceren wanneer ze dat licht in gebruik 

nemen. Zodat de politie en de in inwoners hier rekening mee kunnen houden. 

Mobiliteitsambtenaar : het AWV zal nu wel eerder communiceren 

Voorzitter Dorpsraad : 

de Breerijke en Reutenbeek zitten nu ook eivol, omdat men zich langs daar een weg zoekt 

sinds de afsluiting van de wijk Speelberg. 

Mobiliteitsambtenaar : 

Tellingen zijn momenteel nog niet gebeurd. We willen eerst dat iedereen zijn weg zoekt. 

Daarna krijgen we binnen enige tijd bij tellingen een correct beeld. Hoe het finaal zal landen, 

zal nog moeten blijken. Lichten zijn een zeer grote boosdoener. 

 

Aanwezige : 

ik heb de Nijvelsebaan genomen om het centrum te kunnen bereiken. Iedereen zoekt 

inderdaad zijn eigen weg. 

Aanwezige : 

wat als er de KMO zone ontwikkeld zal zijn? 

Wijkagent : 

de lichten werken al en maar zijn nog afgeplakt 

Aanwezige : ik heb zelf vastgesteld dat de GPS de chauffeurs nog steeds langs reeds lang 

afgesloten wegen stuurt. 



Mobiliteitsambtenaar : 

GPS mag het niet aangeven waar het permanent al een tijd afgesloten is. Maar de tijdelijke 

opstelling is misschien nog niet opgenomen. Ik ben zoekende om het tijdelijke aan te geven 

zodat er rekening mee wordt gehouden 

Aanwezige : 

Het verkeerslicht aan de KMO zone stelt een probleem, dat is het enige assymetrische licht 

in de streek. Diegene die uit de KMO-zone komt, botst op verkeer komende uit Overijse, want 

die hebben geen licht om te stoppen. 

Mobiliteitsambtenaar : 

De inplanting van dit licht werd georganiseerd voor mijn komst. Eigenlijk is het licht van voor 

de uitrit en dat van de uitrit komende uit Brussel het tegenlicht. 

Voorzitter Dorspraad : 

We raden aan zeker het sluipverkeer doorheen de Breerijke opvolgen. Daarnaast staat het 

dagelijks bestuur ter beschikking van de mobiliteitsambtenaar om verder mee te denken aan 

mogelijke oplossingen. 

 

• Financialaan, sluipweg 

Voorzitter: er is een klein overleg geweest van een afvaardiging van inwoners van de 

Financialaan met de burgemeester 

Aanwezige : 

er is al overleg geweest met burgemeester en met Schepen De Broyer over de situatie in 

Financialaan. Maar nadien komen er nooit antwoorden. Er zijn wel inrichtingen opgesteld 

waar een meerderheid van de inwoners niet mee akkoord is en die gevaarlijk zijn, zoals in de 

chicane, waar je met 2 auto’s niet kan kruisen. Maar al meer dan een half jaar, komt er geen 

antwoord van de gemeente. Het verkeer snijdt de weg af, via Financialaan om zo de 

problemen op de steenweg te vermijden vanaf en richting Rameistraat. 

Mobiliteitsambtenaar : 

Bij de aanvang verkaveling, was er discussie dat het alleen voetweg mocht zijn. Uiteindelijk 

heeft men een verbinding gemaakt voor de auto. Die is er nu. 

Aanwezige : 

die verbinding staat niet op de kaart, de dikke bult die daar lag, was er om doorsteek te 

vermijden, het is de aannnemer die daar huizen heeft gebouwd, die de doorsteekt heeft 

gemaakt om gemakkelijker door te kunnen met voertuigen en materiaal en daarna is dat zo 

gebleven. 

Mobiliteitambtenaar : ik ben nog maar pas in dienst, ik dacht dat iedereen die straat wilde. 

Als ik een petitie krijg met verzet, wil ik gerust naar het college stappen 



Aanwezige : 

er is gevraagd aan Schepen Willekens om een vergadering te beleggen met d e inwoners van 

de wijk, maar daar is nooit op ingegaan 

Mobiliteitsambtenaar : 

we willen eerst de gevolgen bekijken van de aanpassingen die we gaan doen in de Poelweg 

en Rameistraat/Bergstraat, omdat het verkeer zal verminderen. 

Aanwezige: 

Het uitgezonderd plaatselijk verkeer wordt niet gerespecteerd en niet gecontroleerd. 

Mobiliteitsambtenaar : er is inderdaad steeds minder respect voor de regels en dat is een 

probleem 

Aanwezige : 

Ter hoogte van de wegversmalling kan een vuilniswagen niet door, want de baan is maar 

4m60 breed, kruisen is onmogelijk, ook voor bussen, die moeten op voetpad rijden. Verderop 

is er ook zwaar vervoer dat de Rameistraat en Reutenbeek neemt. 

Mobiliteitsambtenaar : 

er komen 2 versmallingen in de Rameistraat, om verkeer af te remmen. 

Aanwezige : 

Is het verstandig, als de straten openliggen , om dan wegversmallingen aanbrengen langs de 

omleiding, auto’s hebben toen tegen alle blokken gezeten. 

Aanwezige : 

waarom een chicane in een straat plaatselijk verkeer om het doorgaand verkeer te vertragen, 

want in principe is daar geen doorgaand verkeer, tenzij de mensen van de straat 

snelheidsduivels zijn. Waarom gebeuren er geen tellingen zoals dat gebeurd is op Hagaard 

en Speelberg 

Aanwezige : 

waarom wordt in de wijk overal op het voetpad geparkeerd. 

Aanwezige : 

Men moet eens door Overijse met de fiets rijden om te beseffen wat men dan allemaal 

meemaakt. 

Mobiliteitsambtenaar : 

De Burgemeester en Schepenen Willekens en Vandenberghe hebben knelpuntentocht van 

de fietsers meegedaan, dat zal allemaal besproken worden 

Voorzitter  Dorpsraad : 



we gaan de hele problematiek proberen kort samen te vatten en gaan dat aanbrengen, we 

hopen dat er een oplossing kan gezocht worden waar iedereen zich in kan vinden 

Mobiliteitsambtenaar : 

Geef het geheel even 6 maanden geduld en indien mogelijk in afwachting niet meer op de 

agenda zetten. Tegen dan zal er een antwoord komen 

• Verkeersomgeving school  school in eigen streek 

Voorzitter Dorpsraad : 

Rond de school heerst een verkeersprobleem. Vooral bij aanvang van de schooluren. Er 

passeert enorm veel verkeer, er wordt veel geparkeerd. 

Wijkagent: 

De problemen zullen vergroten wanneer tijdelijke parking volgend schooljaar verdwijnt. 

Voorzitter Dorpsraad : 

Er is ook bijkomend verkeer door de school, er gaan namelijk veel kinderen van (ver) buiten 

Overijse naar de VBS. Ouders van Maleizen moeten kinderen naar andere scholen sturen, 

omdat in Maleizen geen plaats is. Dit alles creëert veel bijkomend verkeer. 

Burgemeester : 

We hebben weinig invloed op de procedure schoolinschrijvingen. We kunnen enkel de 

bevolking sensibiliseren om op tijd in te schrijven.  

Voorzitter Dorpsraad : 

Er wordt gevraagd aan de inwoners om uw buren te stimuleren om tijdig in te schrijven en 

te informeren in de school over de formaliteiten. 

 

Burgemeester : 

Mobiliteitsprobleem aan de school is voor ons niet duidelijk, graag een beter overzicht 

Voorzitter Dorpsraad : 

Als er geen agent is, wordt er gevaarlijk gereden en worden de verkeersregels niet toegepast. 

Mobiliteitsambtenaar : 

In de streek zijn 10 scholen waarvan 6 op steenwegen. Daar moet het meeste doorgaand 

verkeer over rijden. We proberen problemen te verhelpen met kisss and ride zones. Het is 

weer allemaal in functie van de wagen. Er wordt te snel gereden op de steenweg, maar in de 

Schoolstraat is het veilig. Je kan er niet de hele tijd een politieagent zetten. 

Aanwezige: 



ik was gemachtigde opzichter, maar ben ermee gestopt omdat ik voor mijn veiligheid vreesde 

door het roekeloze gedrag van autobestuurder. 

Mobiliteitsambtenaar : 

ik vind het jammer dat men door tijdsgebrek aan de steenweg parkeert 

Burgemeester : 

we gaan zeker in overleg met de school en de betrokkenen 

Wijkagent : 

we moeten met de directeur eens samenzitten om te bespreken wat er kan gedaan worden 

eens de bijkomende parking rechtover de school er niet meer is 

Aanwezige : 

Verschillende starturen voor kleuters en lagere school, is dat wel realistisch ? 

Burgemeester : 

dat gebeurt in redelijk veel scholen en is goed te doen. Het is niet ideaal, maar kan eens 

bekeken worden. We hebben een Octopus ook om te plaatsen als waarschuwing voor het 

verkeer dat ze aan een school komen. 

Mobiliteitsambtenaar : 

2 weken geleden is een nieuwe aanzet tot veiligere schoolomgevingen gegeven, op een 

vergadering in Leuven, waarbij alles autovrij wordt gemaakt en men aan de school niet meer 

geraakt met auto. Men kan ook een Octopuspaal zetten om meer zichtbaarheid te bereiken. 

Het is niet geweten in welke mate dat zal ingepast worden aan alle scholen in Overijse. Maar 

er is een aanzet om de schoolomgevingen veiliger te maken in functie van kind en niet van 

auto. 

Voorzitter Dorpsraad : we nemen nota en gaan in dialoog met gemeentelijke diensten 

• Openbaar vervoer laat te wensen over 

Voorzitter Dorpsraad : 

De dienstregeling van de Lijn is gebrekkig, zeker in het weekend. Er zijn te weinig ritten, en 

de bestaande ritten zijn niet afgestemd op aansluitingen met andere lijnen of de trein of 

worden onderbroken. Er zijn weinig ritten, namelijk om de 2uur in het weekend.  

Mobiliteitsambtenaar : ik heb contact gehad met De Lijn, daar speelt het commercieel aspect. 

De populatie is niet groot genoeg om de frequentie op te drijven. 

Aanwezige : 

vroeger waren we aan het station in Terhulpen met 10 personen die de bus namen, nu ben 

ik alleen. Want te weinig bussen, de bus haalt de trein niet ’s morgens en ’s avonds haalt de 

trein de bus niet. Vanaf januari zou de bus 3 minuten later vertrekken in Terhulpen maar of 

dat iets zal oplossen, is niet zeker. 



Mobiliteitsambtenaar : 

er is gevraagd de dienstregeling te herbekijken. 

Aanwezige: 

het is een viceuze cirkel, de mensen nemen de auto omdat het niet meer ging met de bus. 

Mobiliteitsambtenaar : 

De Lijn zegt dat de meeste ritten doorgaan tot in Maleizen. Maar in hoeverre het klopt, weten 

we niet. 

Aanwezige : 

De werktijd van sommige buschauffeurs stopt in Terhulpen en dan rijden ze leeg naar de 

stelplaats, waarom kan dat traject niet bijkomend zijn aan hun werktijd, want de mensen 

zien die bus leeg vertrekken richting stelplaats. 

 

• Parkeerprobleem (Station, centrum,), aan park op steenweg (voetpad parkeren) 

Voorzitter: 

Reeds elke algemene vergadering komt het parkeerprobleem ter hoogte van het NMBS 

station, De Rank en het park ter sprake. Er wordt vooral niet reglementair geparkeerd op 

deze plaatsen en dit zorgt voor hinder. 

Mobiliteitsambtenaar : 

ik heb dat voorgelegd op verkeerscommissie, maar ik heb de zaak daar niet genoeg kunnen 

verdedigen 

 

Aanwezige : 

kunnen wij vanuit de gemeente naar de NMBS, Mw Dutordoir, schrijven om die parking aan 

het station goedkoper te maken zodat meer mensen daar parkeren. Er is iets mis met dat 

prijzenbeleid. Voor 1 dag te parkeren is het heel erg duur. In Groenendaal is de parking gratis 

Mobiliteitsambtenaar : 

het is een dubbel gevoel. Wij betreuren het parkeerbeleid van La Hulpe met invoering van de 

blauwe zone en de betaalparking van de NMBS. Anderzijds is het heel jammer dat Overijse 

ook boosdoener moet zijn als zij ook een blauwe zone in voeren in de wijk aan het station. 

Want zo worden mensen van Overijse benadeeld en gaan we ze nog verder wegduwen.  

Aanwezige : 

aan de Eendenlaan staan mensen nu zo geparkeerd, dat het daar onveilig is, ook bij gebrek 

aan verlichting. Misschien kan er een 50 of 30 op de baan geschilderd worden om toch het 



verkeer een beetje af te remmen? Het is gevaarlijk voor de overstekende kinderen aan de 

school. 

Aanwezige : 

Op de Keienstraat wordt veel geschrankt geparkeerd, de bus staat daar vaak en er staat een 

auto met wielklem. Kan er geen beurtelings parkeren ingevoerd worden? 

Mobiliteitsambtenaar : 

er moet gekozen worden voor ofwel parkeren en minder snelheid, ofwel doortocht en meer 

snelheid. Langs een kant parkeren heeft averchts effect. 

Voorzitter Dorpsraad : 

Bij foutparkeren kan men steeds signaleren aan de wijkagent of lokale politie. 

Mobiliteitsambtenaar : 

Er zal iets gebeuren aan de inrichting van het kruispunt Keienstraat en Poelweg, de doorgang 

zal versmald worden. 

Aanwezige : 

in Overijse moet men verplicht een garage hebben aan een huis, maar is men ook verplicht 

die te gebruiken. Gemeente kan daar weinig aan doen, mensen hebben een garage maar die 

staat vol met andere zaken en dan wordt er op straat geparkeerd. 

Voorzitter Dorpsraad bedankt mobiliteitsambtenaar Hans Verhaegen voor de gegeven 

toelichtingen. 

 

 

6. Activiteiten eind 2017 begin 2018 

Dorien overloopt de activiteiten in en uit Maleizen voor de komende periode. 7 

Alle activiteiten die aan het bestuur worden doorgegeven worden op de website en indien mogelijk 
ook op onze facebookpagina gepromoot. Doorgeven kan via info@dorpsraad-maleizen.be 

 

7. Varia 

- De gemeentelijke infogids werd in Maleizen niet naar behoren verdeeld. De gemeente is hiervan al 
op de hoogte. Er zal ik de komende editie van de Overijsenaar een artikel verschijnen met 
telefoonnnummer en e-mail adres waar men een exemplaar kan bestellen. 

- Maleizen-centrum is ingekleurd als jachtgebied. Er wordt aan het gemeentebestuur gevraagd of er 
effectief mag gejaagd worden in het centrum. Schepen De Broyer zegt dat dit niet direct het geval is 

                                                           
7 Voor activiteiten zie bijlage 3 



en dat het gemeentebestuur de bevoegde instantie hier zal op duiden n.a.v. dit verslag. Een 
aanwezige stelt dat als er effectief gejaagd wordt, aanpalende eigenaars worden vergoed. Klopt dit? 

 

8. Woord van dank 

De Voorzitter bedankt alle bestuursleden en leden van de algemene vergadering voor de fijne samenwerking 
van de afgelopen 6 jaar. 
Karla Goossens bedankt, namens alle aanwezigen, de Voorzitter Dorpsraad voor zijn uitzonderlijke inzet en 
engagement als voorzitter van de Dorpsraad 
 
 
               Einde vergadering omstreeks 22u15 
 
== ====================================================== 
 
 
Adviezen/vragen: 
 
 

1)     Heraanleg Hoeilaartsesteenweg: voor de heraanleg adviseren wij dat er de nodige budgetten worden 
vrijgemaakt om de fietspaden en verkeersdrempels ook te herstellen. 

2)     Afwerking Terhulpensesteenweg: graag zouden we adviseren om de afwerking van de vernieuwde 
Terhulpensesteenweg te bespoedigen: er zijn nog steeds tal van putten en geulen naast fietspad. 

3)     Aanpassing statuten: Graag spoedig aanpassing statuten, voorstel tot statuutwijziging opnieuw als 
bijlage 

4)     Voorstel vanuit buutcomité “Zadelblauw” bundel als bijlage, graag ook oplossing voor 
parkeerproblemen aan De Rank 

5)   Dossier VME Residentie Keyenhof A  
6)     Openbaar vervoer moet zeker is onder loep genomen worden, meer bussen in het weekend en 

correcte aansluitingen  
7)     Sluipverkeer: Er is de laatste maanden meer overlast in de Rameistraat, Reutenbeek, Breerijke 

Poelweg,… Hier moet dringend iets aan gebeuren. De verkeerslichten op het op- en afritten complex 
zorgen voor lange files op de Terhulpensesteenweg. Binnenkort wordt er ook nog een bijkomend 
verkeerslicht in voege gebracht ter hoogte van de KMO-zone, dit zal tot een grote verkeerschaos 
lijden. Graag werken we mee aan coherent verkeerplan.  

8)   Oprit richting Brussel is al maanden verkort zonder reden, gevaarlijke situatie 
9)     Graag definitieve oplossing voor de Financialaan waar alle partijen mee kunnen leven 
10) In samenwerking met de wijkagent en directeur van Parochieschool moet er over de schoolomgeving 

nagedacht worden, zeker omdat parking recht tegenover school zal verdwijnen. Ook de veiligheid op 
deze drukke steenweg moet bekeken worden. 

 


