
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD MALEIZEN 22.03.2018 

Aanwezigheidslijst algemene vergadering 22/03/2018 

Naam/Voornaam Vereniging   

Alsteens Denise SANAMA Av-lid, afgevaardigde 

Blomme Astrid individu   

Borghans Guy TWC Hoekske Maleizen Av-lid, afgevaardigde 

Brankaer Benny SANAMA   

Campens Jeanine individu   

Charlier Christophe individu   

Charlier Dorien Maleizen Feest   

De Broyer Frederik individu   

De Man Stijn WSC Maleizen   

De Man Vera Maleizen Feest Av-lid, afgevaardigde 

Delgado Luis individu   

Demuylder Christophe vjm Av-lid, afgevaardigde 

Demuylder Jonas individu   

Desmoutier Sarah Chiro Maleizen   

Dewachter Luc Wijkcomité Zadelblauw   

D'haese Lieve GKLS Maleizen Av-lid, afgevaardigde 

Ericx Kenny WSC Maleizen   

Foutrel Maarten individu   

Goossens Karla KVLV Maleizen   

Hamelryckx Kristian VZOM Av-lid, afgevaardigde 

Lambert Leo KWB - Overijse Av-lid, afgevaardigde 

Lenseclaes Inge burgemeester   

Mannaerts Tim Wijkcomité Zadelblauw   

Missoorten Luc buurtcomite Terhulpensesteenweg   

muyldermans Yvan individu   

Paternoster Willy individu   

pauwels Alan Tempo Overijse   

Rogge Roger Voedselhulp Overijse Av-lid, afgevaardigde 

Rommelaere Maria KVLV Maleizen   

Van Aerschot Geert ouderraad VBS Maleizen   

Verhaegen Hans mobiliteitsambtenaar   

Verstappen Eva Chiro Maleizen   

    



    

lijst Verontschuldigde  algemene vergadering 22/03/2018 

Maervoet Jean-Pierre Sint Joostparochie Av-lid, afgevaardigde 

Muyldermans Monique KVLV Av-lid, afgevaardigde 

Van Houtven Monique individu   

Wauters Elisa Davidfonds/kennisbeurs Av-lid, afgevaardigde 

    

lijst afwezigen  algemene vergadering 22/03/2018 

Segers Rita Gepensioneerde bond Maleizen Av-lid, afgevaardigde 

    

  
 

 

AGENDA 

1. Welkom 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 30 november 2017 
3. Financieel verslag afgelopen werkjaar 
4. Wijzigingen ledenlijst 
5. RUP06 
6. Toekomstige wijziging verkeerssituatie Rameistraat/Poelweg 
7. Opvolging adviezen 
8. Varia en Agenda 

 

Start van de vergadering om 20u10 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en licht de agenda toe. 

 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 

Het verslag van de algemene vergadering van 30 november 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

 



3. Financieel verslag afgelopen werkjaar 

De ontslagnemend penningmeester ligt de inkomsten en uitgaven van werkjaar 2017 toe1. Ook de 

jaarlijks wederkerende werkingsuitgaven zijn in 2018 reeds betaald (website, verzekering BA, drankje 

AV,…) 

Een vrijwilligersverzekering is gratis afgesloten bij  via de provincie (correctie van de ontslagnemende 

secretaris: vanaf 2018 valt dit onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en is de 

vrijwilligersverzekering daar gratis afgesloten) 

 

4. Wijzigingen ledenlijst 

INLEIDING 

Samengevat stellen de statuten dat de algemene vergadering van de dorpsraad uit 27 leden mag 

bestaan. 4/5 van deze leden dienen afgevaardigde te zijn van een Vlaamse vereniging erkend door 

gemeentelijke raden, onderwijsinstellingen van het dorp of van de parochieraad (maximaal 2 

afgevaardigde per organisatie). Max 1/5 van de leden mag bestaan uit natuurlijk personen wonend in 

Maleizen. Deze inwoners kunnen worden gecoöpteerd voor 6 jaar (verlengbaar). Het lidmaatschap 

van de algemene vergadering blijft behouden tenzij vrijwillig ontslag van de vereniging of 

parochieraad of instelling of natuurlijk persoon, het aanvaarden van een politiek mandaat van het lid, 

overlijden van een natuurlijk persoon of ontbinding van de vereniging/instelling en bij niet 

herverkiezing van gecoöpteerde leden. Maximum 2/3 van de leden algemene vergadering mag tot 

hetzelfde geslacht behoren. 

Het dagelijks bestuur wordt aangeduid door de algemene vergadering (minimaal 6 leden vereist) met 

een mandaat voor een legislatuur van maximum 6 jaar. Het dagelijks bestuur kiest onder zijn leden 

minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Bij kwesties inzake lidmaatschap dient ¾ van de aanwezige leden zijn goedkeuring te geven op 

voorwaarde dat ½ van de leden algemene vergadering aanwezig zijn. Stemming over personen dient 

geheim te gebeuren. 

 

VERLOOP VERKIEZING 

1. Overlopen leden met stemrecht  

ALSTEENS DENISE SANAMA 

BORGHANS GUY TWC THOEKSKE 
DE MAN VERA MALEIZEN FEEST 

D’HAESE LIEVE GKLS LOTHARINGEN 

DEMUYLDER CHRISTOPHE VJM 
HAMELRIJCKX KRIS VZOM 

LAMBERT LEO KWB OVERIJSE 

                                                           
1 Zie bijlage 1 



MAERVOET JEAN_PIERRE PAROCHIERAAD 

MUYLDERMANS MONIQUE KVLV MALEIZEN 

ROGGE ROGER VOEDSELHULP 
SEGERS RITA GEPENSIONEERDE BOND 

WAUTERS ELISA DAVIDFONDS 

CHARLIER DORIEN CHIRO MALEIZEN 

 

2. Ontslag Pascal Van Pee 

Pascal Van Pee biedt zijn ontslag aan als gecoöpteerd lid van de algemene vergadering. 

 De Algemene vergadering aanvaard dit ontslag unaniem. 

 

3. Chiro Maleizen 

Dorien Charlier is geen lid meer van Chiro Maleizen en dit haar ontslag in als afgevaardigde. 

Chiro Maleizen draagt SARAH DESMOUTIER als nieuwe afgevaardigde. 

 Unaniem aanvaard door de algemene vergadering 

 

4. Kandidaturen nieuwe verenigingen/afgevaardigden 

CHARLIER DORIEN MALEIZEN FEEST 
DEWACHTER LUC WIJKCOMITE ZADELBLAUW 

MANNAERTS TIM WIJKCOMITE ZADELBLAUW 

PAUWELS ALAN TEMPO OVERIJSE 

ERICX KENNY WSC MALEIZEN 

GOOSSENS KARLA KVLV MALEIZEN 

VAN AARSCHOT GEERT OUDERRAAD VBS MALEIZEN 

DE MAN STIJN WSC MALEIZEN 

 

 Al deze kandidaat afgevaardigde werden unaniem aanvaard door de algemene 

vergadering 

 

5. Kandidaat coöptatie / verlenging coöptatie 

  Ja Nee onthouding 
MISSOORTEN LUC  23 0 0 

CAMPENS JEANINE  23 0 0 

FOUTRELL MAARTEN  23 0 0 

VAN HOUTVEN MONIQUE  22 0 1 
CHARLIER CHRISTOPHE  23 0 0 

DE BROYER FREDERIK  23 0 0 

  

6. Verkiezing dagelijks bestuur 

 JA NEE ONTHOUDING 

DE MAN VERA 23 0 0 

HAMELRIJCKX KRIS 23 0 0 
DEWACHTER LUC 21 0 2 

ERICX KENNY 23 0 0 

GOOSSENS KARLA 16 4 3 

FOUTRELL MAARTEN 23 0 0 

CHARLIER CHRISTOPHE 23 0 0 

 



VOORSTELLING NIEUWE GEZICHTEN BINNEN DE ALGEMENE VERGADERING 

Geert Van Aerschot stelt zich voor als lid namens Oudercomité VBS Maleizen. Verder is hij een van de 

stuwende krachten achter ‘De leste van de moint’. Woont met zijn gezin al een tijdje in Maleizen. 

Sarah Desmoutier stelt zich voor als lid van Chiro Maleizen. 

Tim Mannaerts stelt zich voor als lid van wijkcomité Zadelblauw. 

Alan Pauwels stelt zich voor als lid van TEMPO Overijse en jeugdvoorzitter van de club (velden liggen 

op Maleizen en Maleizen was medestichter van Tempo) 

Frederik De Broyer stelt zich voor als natuurlijk geïnteresseerd persoon, woont al sinds 25 jaar in wijk 

Lotharingenkruis. 

 

5.  RUP 06 

Op de participatiemomenten (workshops) waren heel wat aanwezigen. Er zijn ook een aantal 

bezwaarschriften ingediend. 

Het dagelijks bestuur heeft geen bezwaar ingediend in naam van de dorpsraad. De bestuursleden 

konden hierover tot geen consensus bekomen. Hierdoor kon het dagelijks bestuur geen 

representatief advies formuleren. Enkele raadsleden hebben een individueel bezwaarschrift 

ingediend. 

 

6. Toekomstige wijziging verkeerssituatie Rameistraat/Poelweg 

HANS VERHAEGEN, MOBILITETSAMTENAAR, 

De mobiliteitsambtenaar duidt dat er een fietssuggestiestrook en een proefopstelling met 

wegversmallingen in Poelweg/Rameistraat/Bergstraat zullen worden aangebracht.  

Het opzet is drieledig: 

• de fietser meer in beeld te brengen 

• de fietsverbinding te maken tussen Tombeek en Maleizen waardoor de fietser een plaats 

krijgt in het verkeer 

• de snelheid in te perken van het (sluip-)verkeer, en zo mogelijk het sluipverkeer ontraden. 

De fietssuggestiestrook is een definitieve opstelling omdat er te weinig breedte is voor een 

volwaardig fietspad. De markeringen worden voorzien in twee uitvoeringrn: 

• Koudplastische okerkleurige bandmarkering (van 1 meter breedte): in de Poelweg tussen 

Terhulpensesteenweg en Keienstraat (incl. kruispunt Keienstraat), in de Rameistraat in de 

bebouwde kom, dit is tussen de Poelweg en het kruispunt met de Financialaan; 

• Thermoplastische (witte) onderbroken belijning (enkelvoudige onderbroken lijn, met 

afmetingen 1.00x0.15 meter): in de Rameistraat tussen het einde van de bebouwde kom 

'Maleizen' (lees Financialaan) en de Bergstraat, met uitzondering van de kruispunten en op 



de brug over E411 (fietspad), in de gehele Bergstraat, met uitzondering van de afgebakende 

parkeerplaatsen en de kruispunten. 

De wegversmallingen zullen in eerste instantie aangebracht worden als een proefopstelling. Dit 
impliceert een uitvoering van suggestiestrook in 2 fazen. 
Gezien de mogelijke tijdelijkheid van de versmallingen, zal er in een eerste fase ter hoogte van de 
versmallingen nog geen okerkleurige markering aangebracht worden (in de Bergstraat en ter hoogte 
van Rameihof). Pas wanneer de opstelling van de versmallingen bestendigd wordt, zal de 
okerkleurige markering achter de versmallingen en op het kruispunt aangebracht worden in een 
tweede fase. Indien de opstelling niet zou bestendigd worden, dan blijft het geheel van de 
fietssuggestiestrook uniform (en esthetisch) met onderbroken witte lijnmarkering (geen afwisseling 
van okerkleurige- en onderbroken witte lijnmarkering). 
 
Voor de wegversmallingen komt er dus een proefopstelling. Deze start op 16 april 2018, na een 
infoavond (op 29 maart), en de doortocht van de Brabantse Pijl (11 april).  
De proefopstelling zal duren tot en met 14 oktober 2018.  
Deze wordt geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst na 4 maanden (vergelijkbaar als deze met 
die van de Speelberg-Kerkeweg). 
 

De exacte locaties van de tijdelijke versmallingen worden (zijn nu ter plaatse gemarkeerd op het 

traject): 

In de Bergstraat: 

• met de kruising van de voetweg 'Kwade Hage' (Sentier nummer 150), om overstekende 

wandelaars te beveiligen: 

o richting Tombeek: in het midden tussen de 2 verlichtingspalen vóór de voetweg; 

o richting Maleizen: in het midden tussen de 2 verlichtingspalen vóór de voetweg. 

• met kruispunt Postweg, langs beide kanten, om het kruispunt te beveiligen: 

Aan de bovenkant: 

richting Tombeek: aan de overkant van de perceelgrens 208A-207B (ter 

hoogte van de hoek aan de achterkant van het huis); 

richting Maleizen: 5 meter verder dan de perceelgrens 212A-208A. 

Aan de onderkant: 

richting Tombeek: aan de overkant van de uitrit perceel 184C (net onder 

putdeksels); 

richting Maleizen: vanaf einde voetpad voor huisnummer 66. 

• in afdaling naar centrum Tombeek, vóór het kruispunt met de Leemveldstraat, voor 

snelheidsbeheersing bij het binnenrijden van de bebouwde kom: 

o richting Tombeek: in het midden tussen de verlichtingspalen 239-240; 

o richting Maleizen: in het midden tussen de verlichtingspalen 240-241. 

 

In de Rameistraat: 

• met kruispunt Rameihof, om het kruispunt te beveiligen: 

o richting Tombeek: vóór Rameihof, ter hoogte van perceelgrens 71F-71Y 



o richting Maleizen: in het midden tussen de eerste en tweede verlichtingspaal na de 

brug. 

• met kruispunt Financialaan, om het kruispunt te beveiligen en voor snelheidsbeheersing bij 

het binnenrijden van de bebouwde kom: 

o richting Tombeek: 5 meter verder dan perceelgrens 166R2-165P (huisnummers 39-

47), aan de overkant; 
o richting Maleizen: 4 meter verder dan perceelgrens 161Z-162Y (huisnummers 57-

55). 

 

In de Poelweg: 

• richting Rozierensesteenweg, tussen Kamstraat en Horizontlaan, voor 

snelheidsbeheersing op de kruispunten met Horizontlaan en Rameistraat: ter hoogte van 

perceel 177 (hoek aan de achterkant van huis, Horizontlaan huisnummer 1 ) 
• richting Rozierensesteenweg, na kruispunt met Keienstraat, voor snelheidsbeperking in 

het laatste deel binnen de bebouwde kom: op de perceelgrens van huisnummers 56-60. 
•  richting Terhulpensesteenweg na kruispunt met Rozierensesteenweg, voor 

snelheidsbeheersing bij het binnenrijden van de bebouwde kom: vanaf perceelgrens 15V-

15R (huisnummer 69-67) 
•  richting Terhulpensesteenweg, voor kruispunt met Keienstraat, voor 

snelheidsbeheersing binnen de bebouwde kom: aan haag huisnummer 47.  
• De uitmonding van de Keienstraat wordt versmald door middel van arceringen en gele 

flexibele paaltjes, om remmend te werken bij afslaand verkeer op de Poelweg. 
• In de Poelweg blijven de fietssuggestiestroken doorlopen over de kruispunten, gezien het 

een voorrangsweg is. De haaientanden zijn aanwezig in de zijstraten. 

De tijdelijke versmallingen worden uitgevoerd in Jersey's met nodige tijdelijke signalisatie op een 

stander met voet D1-borden. 

Bij bestendiging zal de uiteindelijke uitvoering worden uitgevoerd in boordsteen met een (Belgische) 

kassei tussen (totale breedte van 40cm), over een lengte van 3 meter. Ze worden gesignaleerd door 

een D1c en D1d op een flexibele staander van 1.20m, met een geel reflecterende omhulsel, aan elk 

uiteinde van de inrichting. 

 

OPMERKINGEN VANUIT DE ALGEMENE VERGADERING: 

• Maandag 29 maart 2018 algemene infovergadering over dit onderwerp om 19u in de 

Justus Lipsius zaal 

• Zouden de wegversmallingen geen probleem vormen voor wielerwedstrijden? 

Antwoord mobiliteitsambtenaar: Er is bewust gekozen voor de veiligheid van alle 

Overijsenaren, niet alleen voor de veiligheid van enkele renners. 

Antwoord Burgemeester: Momenteel zijn er reeds andere plaatsen met 

wegversmallingen waar de koers ook passeert. 

Antwoord aanwezige: Koerscommissarissen en Politie overleggen samen voor de koers 

over de veiligheid parcours, Overijse heeft daar een goede reputatie, verder zullen meer 

mensen met gele vlag en fluitje nodig zijn. 

• Er wordt meer  en meer oker-kleur gebruikt om fietsmarkeringen aan te brengen, is dit 

een modeverschijnsel? 



Antwoord mobiliteitsambtenaar: sinds maart 2017 is er een nieuw fietsplan uitgebracht 

met richtlijnen, waarin gesteld wordt dat er teveel rood en oker door mekaar wordt 

gebruikt, waardoor het verschil tussen fietspad en fietssuggestiestrook geen duidelijk 

verschil meer is. In de toekomst zal rood fietspad zijn en oker suggestie, of eventueel ook 

stippellijn zonder rood. Dat zijn de richtlijnen. 

  

 

7. Opvolging adviezen. 

 

De hieronder besproken antwoorden van het CBS2 zijn geformuleerd in de zitting van 20/02/2018 en 

ons schriftelijk bezorgd aan de voorzitter op 27/02/2018. 

 

Advies Dorpsraad: De oprit van E411 richting Brussel is al maanden verkort zonder duidelijke 

redenen. Dit is een gevaarlijke situatie. 

Antwoord CBS: Er werd aan een pijler van de brug over de Bredestraat schade vastgesteld. Om deze 

reden  moet de pechstrook en de busbaan tijdelijk worden afgesloten. Herstellingswerken staan 

gepland voor zomer 2018. 

 

Advies Dorpsraad: De afwerking na de heraanleg van de Terhulpensesteenweg laat nog steeds te 

wensen over. Kan hier nogmaals op worden aangedrongen bij AWV. 

Antwoord CBS: De putten en geulen naast het fietspad zijn al meerdere malen aan de aannemer, 

studiebureau en AWV gemeld. We zullen er blijven op aandringen. 

 

Advies Dorpsraad: Andermaal werd de parkeerproblematiek rond de Rank aangekaart. Graag 

aandacht voor het voorstel van wijkcomité Zadelblauw. 

Antwoord CBS: De gemeente kan geen parking aanleggen achter de Rank omdat de gronden niet van 

haar zijn. Parkeren op Hoeilaartsesteenweg kan, dit is zelfs wenselijk om een vertragend effect te 

bekomen. Parkeren in de wijk kan ook. Op beide plaatsen weliswaar op  reglementaire wijze. 

Opmerking tijdens deze Av: Comité Zadelblauw heeft een gesprek gehad met het CBS waar ze hun 

voorstel hebben kunnen toelichten. Tijdens dit gesprek heeft de Burgemeester gezegd dat het CBS 

niet meteen antwoord zouden geven. Vandaag bevestigd de Burgemeester dat dit antwoord op korte 

termijn zal volgen. De afgevaardigde van het wijkcomité vraagt over er in de toekomst verder kan 

gedialogeerd worden. Dit wordt bevestigd door de Burgemeester. 

Een toehoorder stelt: als er iets te doen is in de Rank, is het meestal een vereniging uit de buurt, dan 

kunnen die met de fiets komen, er wordt geopperd een fietsenrek te plaatsen aan de Rank.  

                                                           
2 CBS = College van Burgemeester en Schepen 



 

Advies Dorpsraad: De dienstverlening van het openbaar vervoer in Maleizen mag eens herbekeken 

worden. Momenteel zijn er weinig aansluitingen en weinig bussen in het weekend.  

Antwoord CBS: Het probleem werd voorgelegd aan De Lijn. De lijn geeft te kennen dat de 

bezettingsgraad te laag is om bijkomende bussen in te zetten. Het CBS hoopt op begrip dat dit 

commercieel draagbaar moet zijn door De Lijn. 

 

Advies Dorpsraad : Er is de laatste maanden veel sluipverkeer in de Rameistraat, Reutenbeek, 

Breerijcke, Poelweg, Hoeilaartsesteenweg,… De verkeerslichten ter hoogte van de E411 zorgen voor 

lange files in beide richtingen van de Terhulpensesteenweg. Ook de invoering van het 

eenrichtingsverkeer in de Speelberg/Kerkeweg zorgt voor extra verkeer in Maleizen. 

Antwoord CBS: De snelweg vormt een barrière voor het verkeer tussen Maleizen en Overijse-

centrum. Hierdoor wordt er extra verkeer gegenereerd op de gemeentelijke toegangswegen van 

Maleizen naar Overijse en omgekeerd. Enerzijds is er de ingreep tegen sluipverkeer 

(Speelberg/Kerkeweg) dit heeft een minimale impact op de vertragingen op het traject tussen het 

recyclagepark en Overijse-centrum. Anderzijds is er de groentijd-aanpassing op het op-

/afrittencomplex. Dit heeft een grote impact op de reistijd tussen Maleizen en het recyclagepark in 

beide richtingen. Deze aanpassing werd gedaan door het AWV zonder overleg met de gemeente. De 

gemeente heeft hiervoor contact opgenomen met het AWV. Bij evaluatie door het AWV werd 

opgemerkt dat er een terugslag van auto’s is tot op de snelweg, waardoor besloten werd om een 2de 

keer meer groentijd te geven aan de afrit. Hierdoor wordt de doorgang op de n253 nog meer 

vertraagd, en wordt er nog meer sluipverkeer gegenereerd, waardoor er extra verkeer komt op de 

gemeentewegen. Dit probleem wordt wel degelijk erkend door AWV, echter terugdraaien is heel 

moeilijk. De verkeersstroom die nu de afrit neem is groter dan voorheen. Bij een aanpassing zal de 

terugslag op de snelweg dus ook groter zijn. Wat te gevaarlijk wordt. Overleg met het gewest is nog 

lopende. 

 

Advies Dorpsraad: Graag snel de statuten aanpassen. Opnieuw werd ons voorstel tot statuutwijziging 

meegedeeld. 

Antwoord CBS: Tegen 30 juni 2018 wordt een voorstel  voor aanpassing van de statuten uitgewerkt. 

 

8. Varia 

 

• Als er nu veel fietsen langs de Keienstraat rijden, gaan ze veel platte banden hebben, wanneer 

wordt die straat eens hersteld ? 

Voorzitter : ik denk wel dat die op de prioriteitenlijst staat, net zoals de Hoeilaartsesteenweg, die 

in 2019 eindelijk zou aangepakt worden, zowel omwille van wielerwedstrijden alsook omwille 

van de inwoners.  

 



• Zou het  mogelijk zijn al de versmallingen en uitsprongen om de passage te versmallen of te 

verkleinen wat beter te aan te duiden? Bijv. De paaltjes in Tombeek staan 1meter 5 weg van de 

straat, zou het niet mogelijk zijn om die uitsprongen van verf te voorzien zodat ze ’s avonds goed 

zichtbaar zijn ? Ook boven aan de Lanestraat is het gevaarlijk. 

 

• Rond het begin van de schooldag is er vaak file van voor de kerk en van daar af is het 10 minuten 

rijden tot aan Maria Christinalaan. Kan het systeem niet worden aangepast zodat verkeer vlotter 

kan doorstromen en de mensen meer in groep oversteken? 

De school is vragende partij voor de politieagent, als die er niet staat, dan stoppen de auto’s 

gewoon niet. Momenteel wordt nog gebruik gemaakt van de parking t.o.v. de school. 

Binnenkort kan deze niet meer gebruikt worden en zullen er al minder mensen oversteken. Om 

het parkeerprobleem om te lossen, wordt oplossing gezocht, beneden in de Schoolstraat, zodat 

vanuit de huidige parking nu minder overstekende voetgangers zouden zijn tegen volgend 

schooljaar. 

Opmerking: het dagelijks bestuur vroeg eerder aan het CBS om hier samen met de politie en de 

school is over na te denken. Het CBS gaf hiervoor zijn akkoord. 

• Proficiat aan het dagelijkse bestuur voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie. 

 

• Toegang  naar de school : nu zijn er kinderen in Zadelberg die eigenlijk het oude paadje tussen 

Hoeilaartsesteenweg en Schoolstraat zouden kunnen doorsteken, misschien zou het gras daar 

maaien al een oplossing zijn. Ook tijdens de workshop van het RUP werd voorgesteld om de 

trage verbindingen aan de kant van Zadelberg richting school al te gebruiken vermits dat deel 

van het RUP al goedgekeurd is. Geert is daar gaan proberen. Het veld is volledig doorploegd. 

Misschien best langs de kant van de wei een pad aanleggen met paaltjes. 

 

• Zwerfvuilactie : grote opkomst : de drankbonnetjes van de gemeentelijke verantwoordelijke 

volstonden niet om iedereen tevreden te stellen, Maleizen is zeer actief op dat gebied. 

Misschien volgend jaar meer bonnekes. Wel positief dat er zo een grote opkomst is, ondanks het 

koude weer. 

 

• Mensen zitten te kamperen van vrijdagnamiddag om te kunnen inschrijven in de school, We 

kunnen ons afvragen of dat nodig was. Er waren 7 plaatsen en er zijn 8 mensen blijven staan. De 

ouderraad gaat oplossingen zoeken om tegen volgend jaar dit te vermijden. 

Burgemeester : is geen gemeenteschool, we hebben daar dus heel weinig aan te zeggen. 

• We zijn er ook tegen dat we geen voorrang kunnen geven aan onze eigen inwoners, 

• Zelfs niet in de gemeentescholen, wij zouden dit liever ook anders zien. 

 

• Voedselhulp zoekt gebouwen, 750 m2, zo goedkoop mogelijk, liefst gratis, om in afwachting van 

de nieuwe gebouwen verder te kunnen 

 

• Parkeren op de Terhulpensesteenweg aan het park, is al 4x geadviseerd en daar komt niet altijd 

een duidelijk antwoord op. Het is niet duidelijk of de mensen op straat, half op straat of op 

voetpad moeten parkeren. Er bestaan borden om manier van parkeren aan te geven. Zou het 

mogelijk zijn om dat duidelijker aan te geven, zeker ook bij Chiro, begrafenissen, evenementen. 



Nu is het soms gevaarlijk omdat mensen niet doorkunnen langs het voetpad en dan op de straat 

moeten gaan. Dat zorgt voor frustraties bij velen. De paaltjes aan het park zijn helemaal kapot 

omdat wagens op de stoep van het park parkeren. Misschien de dienst Openbare werken de 

situatie ter plaatse laten vaststellen 

 

• Tussen Poelweg en E411 staat het voetpad vol met auto’s, je kan daar als voetganger niet door, 

de toestand is niet duidelijk. 

Mobiliteitsambtenaar: in principe mag men in de bebouwde kom niet op het voetpad parkeren. 

Er zijn ook klachten van Interrand dat ze soms het vuilnis niet kunnen ophalen. Paaltjes zijn ook 

niet meteen een oplossing, omdat dan heel Overijse vol met paaltjes moet staan. 

 

Agenda: 

 

• 29 maart: De leste van de moint, in de Rank 

• 29 maart: vrouwenavond bloemschikken met KVLV 

• 3 april namiddag:  KVLV Parchwork 

• 15 april:  plantenruil, share fair pannenkoeken 

• 18 april: bloed geven 

• 26 april: De leste van de moint 

• 28 april: spaghettiavond ouderraad VBS 

• 26 mei: schoolfeest VBS 

• 7 mei: schoolfeest GKLS + koers WSC 

 
               Einde vergadering omstreeks 22u00 
 

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


