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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD MALEIZEN 22.11.2018 

Aanwezigen leden : Campens Jeanine, Van Houtven Monique, Borghans Guy, Charlier Christophe, 

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

Ericx Kenny, Goossens Karla, Hamelrijckx Kristian, Lambert Leo, Alsteens Denise, Brankaer Benny, 

Rogge Roger, Segers Rita, Foutrel Maarten, Missoorten Luc, Muyldermans Monique, De Broyer 

Frederik, 

Verontschuldigde leden : Maervoet Jean-Pierre, Wauters Elisa, Rogge Roger, Paternoster Willy, 

Muyldermans Yvan, Rommelaere Maria 

Afwezige leden: Vanthuyne Marc, Wargé Lea, Pauwels Alan, 

Aanwezige toehoorders: Van Aerschot Geert, Mannaerts Tim, Desmoutier Sarah, Verstappen Eva, 

Delgado Luis, Demuylder Jonas, Blomme Astrid, 

Aanwezig afgevaardigden gemeentebestuur en ambtenaren: Lenseclaes Inge, burgemeester, De 

Broyer Jan, schepen Ruimtelijke ordening, Verhaegen Hans, mobiliteitsambtenaar, Vandaele Tine, 

omgevingsambtenaar, Bjorn Verhofstede, deskundig ambtenaar, Vanlaethem Kurt, Wijkinspecteur 

 

AGENDA 

1. Verwelkoming 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22 maart 2018 

3. Financieel verslag afgelopen werkjaar 

a) Overzicht uitgaven/opbrengsten 

b) Subsidiedossier “Buurten op de buiten” 

c) Subsidiedossier “Dorpskracht” 

4. Kandidaturen en bestuursfuncties 
a) Kandidatuur van Sarah Desmoutier als lid dagelijks bestuur 
b) Kandidaturen van Elsie De Pauw en Joris Geerkens als lid algemene vergadering 
c) Ontslag dhr. Alan Pauwels als lid algemene vergadering. 
d) Ontslag dhr. Roger Rogge en plaatsvervanging door dhr. Roland Kumps. 
e) Goedkeuring bestuursfuncties 

5. Opvolging adviezen 
6. Evaluatie “De leste van de moint” 
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7. Opvolging projecten in Maleizen 
7.1. RUP06 in aanwezigheid van deskundig ambtenaar 
7.2. Heraanleg Hoeilaartsesteenweg en Koniginnenlaan 
7.3. De werf op de KMO-zone 
7.4. Mobiliteit in Maleizen 

8. Komend werkjaar 2019 
9. Varia 

 
Start van de vergadering om 20u10 
 

1. Verwelkoming 
 
De voorzitter heet de vele aanwezigen welkom. De voorzitter leidt de vergadering onmiddellijk in 
omwille van de uitgebreide agenda. 
 
 

2.  Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering. 
 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 maart 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Vraag van lid AV: Kunnen we sneller het verslag krijgen? 
Antwoord secretaris: Het verslag word verbeterd en goedgekeurd op het eerst volgende dagelijks 
bestuur. Hierna kan het op de website worden geplaatst. Hierover kan zeker een maand 
overgaan. 
 
 

3. Financieel verslag afgelopen werkjaar. 
 

a) Overzicht uitgaven/opbrengsten 

Onze rekening staat positief. We ontvingen inkomsten via de jaarlijkse gemeentelijke 
werkingstoelage. Ook voor Maleizen Toast ontvingen we een applaustoelage van de 
gemeente. 
Kosten waren enkele facturen na Maleizen Toast en drankjes van de algemene vergadering. 
 

b) Subsidiedossier “Buurten op de buiten” 

De secretaris licht toe dat de dorpsraad i.s.m. Maleizen Feest een subsidiedossier ingediend 
heeft bij de Koning Boudewijnstichting, onder de benaming “Buurten op de buiten”. 
‘Buurten op den buiten’ subsidieert projecten die in landelijke gemeenten/dorpen 
gemeenschapsbevorderend werken. “De leste van de moint” een project van de dorpsraad 
i.s.m. Maleizen Feest voldeed aan de voorwaarden voor subsidiering. Maleizen Feest 
ontving €3.000,00 aan subsidies. Dit geld zal gebruikt worden voor extra promotie en 
geïnvesteerd worden in de maandelijkse activiteiten. 
 

c) Subsidiedossier “Dorpskracht” 

De Vlaamse Landmaatschappij voorziet een subsidie “Dorpskracht”. Deze geeft per 
provincie steun aan één participatieproject gedragen door heel het dorp. De dorpsraad 
dienden een dossier in met als onderwerp “Participatieproject RUP 06”. Hiermee werd de 
2de plaats voor Vlaams Brabant behaald. Enkel de eerste ontving een prijs. 
 

d) Subsidiedossier “Applaustoelage”. 
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Samen met Maleizen Feest, KVLV MAleizen, Chiro Maleizen en WSC Maleizen diende de 
dorpsraad een dossier  om applaustoelage te verkrijgen voor Maleizen Toast 2019. 
Momenteel hebben we hier nog geen antwoord op gehad. 
De voorzitter bedankt Vera De Man en Karla Goossens voor hun inzet om deze toch wel 
omvangrijke dossiers samen te stellen. 
Subsidies zijn altijd welkom. Indien u als vereniging of wijk hier hulp bij nodig hebt aarzel 
niet de dorpsraad te contacteren. Heeft u weet van een bestaande subsidie, aarzel niet om 
het DB van de dorpsraad hiervan op de hoogte te stellen. 

 
 

4. Kandidaturen en bestuursfuncties : 
 

a) Kandidatuur van juffrouw Sarah Desmoutier als lid dagelijks bestuur. 
Sarah Desmoutier, afgevaardigd lid van chiro Maleizen, stelt zich kandidaat voor het 
dagelijks bestuur. Haar kandidatuur wordt unaniem aanvaard. 
 

b) Kandidaturen van mevr. Elsie De Pauw en dhr. Joris Geerkens als lid algemene 
vergadering. 

o Elsie De Pauw, individueel geïnteresseerde, wenst lid te worden van de algemene 
vergadering. Ze woont 18 jaar in Maleizen, zit in de ouderraad van parochieschool 
en helpt af en toe mee aan de Leste. Ze wil zich graag meer engageren in een 
breder kader zoals de Dorpsraad. Haar kandidatuur wordt unaniem aanvaard. 

o Joris Geerkens, individueel geïnteresseerd. Hij stelt zich kort voor: altijd actief in 
Maleizen, ook als hoofdleider Chiro, mede oprichter van de crossers VZW voor de 
oversteek van amfibieën, woont in Maleizen Centrum en wil zich graag inzetten 
voor het dorp. Zijn kandidatuur wordt unaniem  goedgekeurd.  

 
c) Ontslag dhr. Alan Pauwels als lid algemene vergadering. 

Alan Pauwels, afgevaardigd lid van Tempo Overijse biedt zijn ontslag om statutaire 
redenen. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid voor de komende legistratuur. De 
statuten stelen dat een gemeentelijke mandataris geen lid kan zijn van de algemene 
vergadering. Zijn ontslag wordt unaniem aanvaard. 
 

d) Ontslag dhr. Roger Rogge en plaatsvervanging door dhr. Roland Kumps. 
Het afgevaardigd lid van voedselhulp Overijse, Roger Rogge, laat zich vervangen in de AV 
door Roland Kumps. Dhr. Kumps is eveneens vrijwilliger bij Voedselhulp en is een inwoner 
van Maleizen. Hij zingt ook zowel in het koor Cavatune als het Sint-Ceciliakoor van 
Maleizen. 
Dhr. Roland Kumps wordt unaniem aanvaard als afgevaardigd lid voor Voedselhulp Overijse 
in de AV van de dorpsraad. 
 

e) Goedkeuring bestuursfuncties 
Tijdens de vorige algemene vergadering werd een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Het 
dagelijks bestuur draagt volgende kandidaten  voor om de statutair verplichte functies in te 
vullen. 

• Kandidaat Voorzitter: Kenny Ericx 
Unaniem aanvaard. 

• Kandidaat Secretaris: Vera De Man 
Unaniem aanvaard 

• Kandidaat Penningmeester: Kristian Hamelrijckx 
Unaniem aanvaard 
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5. Opvolging adviezen 
 

5.1. Proefopstelling Speelberg/Kerkeweg 

Advies van DB Dorpsraad Maleizen: 14 april 2018. 
Negatieve beoordeling1. 

 
5.2. Fietsstallingen in Maleizen 

• Vraag van DB Dorpsraad Maleizen: 14 april 2018 
Aan de Rank ontbreekt een fietsenstalling. Een eenvoudig fietsenrek zou volstaan 
waaraan de fietsen kunnen worden vastgemaakt. 

• Vraag van DB Dorpsraad Maleizen: 10 oktober 2018 
Het gebruik van de fiets dient aangemoedigd te worden. In Maleizen kan fietsen 
gestimuleerd worden door o.a. degelijke fietsstallingen. 
De Chiro is vragende partij (enkele jaren geleden al via de jeugdraad) om een 
fietsenstalling te plaatsen in het park. Zij dachten aan een plek voor een 10-tal 
fietsen en liefst overdekt. 
De fietsstalling naast de frituur op de parking is ook aan opwaardering toe. 
Momenteel staat de bloembak te kort bij het fietsrekje. Het rek staat verdoken 
tussen de bloembak, de lichten, de aanplakpaal en de frituur.  

 

• Antwoord CBS in collegebeslissing van 7 mei 2018: 
De mobiliteitsambtenaar werkt aan een plan om het tekort aan fietsvoorzieningen 
in kaart te brengen. Zodra deze visienota opgemaakt is, zal actie worden 
ondernomen. De suggesties van de dorpsraad worden meegenomen in dit plan. 

• Antwoord CBS in collegebeslissing van 31 oktober 2018: 
De mobiliteitsambtenaar werkt aan een globale visie rond fietsenstallingen in de 
gemeente. Eens deze visie bekrachtigd is, zullen de fietsenstallingen geplaatst 
worden.  

 

5.3. Asfaltering Konniginnenlaan/Hoeilaartsesteenweg 

• Vraag van DB Dorpsraad Maleizen: 14 april 2018 
Met aandrang vragen we de herstelling van de Hoeilaartsesteenweg/ 
Koninginnenlaan (beschadigd t.g.v. de GEN-werken). Deze straten liggen erbij in 
erbarmelijke staat. Niet alleen het wegdek, maar ook de fiets- en voetpaden. 
 

• Antwoord CBS in collegebeslissing van 7 mei 2018:  
De gemeente Terhulpen heeft een lastenboek opgemaakt voor het aanbrengen van 
een nieuwe toplaag in de Koninginnelaan tot aan de grens met Overijse, zijnde de 
Smetslaan. De gemeente Overijse zal in de kosten delen. De gemeente Terhulpen 
voert de aanbestedingsprocedure. In een volgende fase zal een aannemer worden 
aangeduid. 
Het gedeelte van de Hoeilaartsesteenweg dat loopt van de Koninginnelaan tot aan de 

                                                           
1 Voor advies zie bijlage 1. 
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Terhulpensesteenweg zal door de gemeente Overijse worden uitgevoerd. Dit project 
dient nog opgestart te worden. De eerste stap is een globaal plan van aanpak uit te 
werken met de technische diensten en de dienst mobiliteit. Hieruit moet blijken wat 
er budgettair haalbaar is. 
 

5.4. KMO zone 

Advies van DB Dorpsraad Maleizen: 10 oktober 2018. 
Het dagelijks bestuur schreef een advies2. En vroeg het CBS om tijdens deze algemene 
vergadering hier meer uitleg over te geven. 

 
Antwoord CBS in collegebeslissing van 21 november 2018: 
De verkaveling werd inclusief het uitvoeringsplan goedgekeurd door het college van 23 
september 2014. Tot op heden zijn er nog geen bouwaanvragen ingediend. Elke toekomstige 
bouwaanvraag via het omgevingsloket zal behandeld worden volgens de geldende procedure 
inzake bouwvergunningen. 

 
5.5. Speeltoestellen Maleizen 

Advies van DB Dorpsraad Maleizen: 10 oktober 2018 
Voor het Michielspark adviseren we: 

• De reeds verwijderde bandenschommel vervangen door een andere schommel geschikt 
voor alle leeftijden (peuters/kleuters/lagere school kinderen) en een glijbaan. 

• De in slechte staat verkerende kabelbaan vernieuwen omdat een geliefkoosd toestel is. 
Opmerking: Het speeltuintje in het park wordt door de kinderen van de Maleizen, Chiro 
Maleizen en Vbs Maleizen veel gebruikt. 
Voor Lotharingenkruis adviseren we in de plaats van het reeds verwijderde speeltoestel een 
nieuw multifunctioneel speeltoestel te plaatsen. 

 
Antwoord CBS in collegebeslissing van 21 november 2018 
Speeltoestellen in Maleizen. Net zoals de fietsstallingen wordt de toestand in kaart gebracht 
om, bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 ook voor de speeltuinen een plan van 
aanpak uit te werken inzake vervanging en herstelling van speeltoestellen. Op korte termijn 
zal er geen vervanging gebeuren. 

 
5.6. Spitsuur in Maleizen 

Advies van DB Dorpsraad Maleizen : 6 november 2018 
Tijdens de spitsuren slibt de Terhulpensesteenweg helemaal dicht. Het verkeer op de 
steenweg komt hoofdzakelijk van het afrittencomplex van de E411. Door deze 
verkeersinfarct is het een hele onderneming voor de Maleizenaars om via de hoofdweg 
(Terhulpensesteenweg/ Hoeilaartsesteenweg/ Rozierensesteenweg) naar zowel Overijse-
centrum als richting Maleizen Centrum te rijden. Zij gebruiken dan alternatieve wegen zoals 
als de Breerijke, de Speelberg, de Reutenbeek, de Rameistraat, de Poelweg en de Smetslaan 
om zich plaatselijk te verplaatsen. Door de ingrepen (plaatselijk verkeer, wegversmallingen, 
knippen,…) om het sluipverkeer te ontraden, wordt het de inwoner van Maleizen moeilijk 
gemaakt zijn bestemming binnen en buiten de gemeente te bereiken zonder dat het 
sluipverkeer verminderd. 
De dorpsraad wil hierover in dialoog treden met het CBS. Er is begrip dat er maatregelen 
worden ondernomen tegen het sluipverkeer, maar niet ten nadele van de Maleizenaar. Een 

                                                           
2 Voor advies zie Bijlage 2 
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oplossing met directe impact zou kunnen liggen in het beter afstellen van de verkeerslichten 
op het afrittencomplex en een noodzakelijk overleg met AWV over de situatie rond afrit 3. 
Op langere termijn kan meer ingezet worden op het openbaar vervoer naar de bedrijvenzone 
in Waver/Brussel/Leuven en de uitbouw van goed beheerde fietspaden op de hoofd- en 
parallelwegen. 
 
Antwoord CBS in collegebeslissing van 6 november 2018: 
Sinds september 2017 is er een nieuwe afstelling van de verkeerslichten waardoor het 
verkeer komende van de E411 meer doorgangstijd krijgt. Met als gevolg dat het verkeer op 
de verkeersas Maleizen-Overijse te maken heeft met langere wachttijden. Dit is een groot 
opstakel. 
De AWV werd hiervoor aangeschreven. Ze (h)erkennen het probleem. Ondanks herhaaldelijk 
aandringen wensen ze prioriteit te blijven geven aan zo weinig mogelijk filevorming op de 
afrit uit veiligheidsoverwegingen (het verschil in snelheid tussen de wagens in de file op de 
afrit t.o.v. de wagens op de snelweg is te groot). 
Ter info: De afstelling van de lichtenregeling in de Leegheid is aangepast door een afslagpijl 
aan te brengen voor het verkeer komende van Terhulpensesteenweg richting kerk. Dit biedt 
een tussenoplossing voor het fileleed op het traject tussen centrum Overijse en centrum 
Maleizen. 

 
5.7. Verkeersituatie Vrije Basisschool 

Advies van DB Dorpsraad Maleizen van 6 november 2018: 
De vrije basisschool in Maleizen is gelegen aan de drukke Terhulpensesteenweg en is 
de toegangsweg naar de school voor de schoolgaande kinderen. Deze gewestweg 
beschikt over geen fietspad, het voetpad wordt gebruikt als parkeerstrook en de 
frequentie van het openbaar vervoer is te laag. Deze baan is weinig kindvriendelijk. 
De vrije basisschool in Maleizen bevindt zich onder het goedgekeurde gedeelte van 
RUP06 (Maleizen Kerk tot Schoolstraat) De dorpsraad vraagt daarom om de aanpak 
van enkele pijnpunten inzake mobiliteit rond de school niet langer uit te stellen. Het 
probleem van parkeren kan reeds aangepakt worden. In de verbreding van de 
voetpaden en de aanleg van een fietspad kan al worden voorzien. De zone rond de 
oversteekplaats kan worden voorzien van een veilige bushalte en een kiss&ride zone. 
De dorpsraad en de school willen hierbij betrokken worden. 
 
Antwoord CBS in collegebeslissing van 6 november 2018: 
Er wordt akte genomen van de constructieve voorstellen die naar voor worden 
geschoven. Dit wordt op een volgende verkeerscommissie verder besproken in het 
kader van het RUP06. Met betrekking tot parkeervoorzieningen, zijn er reeds 
gesprekken gevoerd tussen de school, de politie en het bestuur. Er werd toen 
aangegeven dat er geen (openbare) ruimte beschikbaar is om parkeerplaatsen te voorzien. 
Met betrekking tot de aanleg van het fietspad langsheen de gewestweg is een eerder dossier 
uiteindelijk afgewezen. 
 

5.8. RUP 06 

Vraag gesteld door DB Dorpsraad Maleizen: 14/04/2018 
Wat is de stand van zaken in het dossier RUP06. Kunnen we op de hoogte gehouden 
worden? 
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Vraag gesteld door DB Dorpsraad Maleizen: 06/09/2018 
Het lijkt ons opportuun om uit eerste hand RUP06 op te volgen met de algemene 
vergadering. Is het mogelijk dat een bevoegd ambtenaar van ruimtelijke ordening ons 
een stand van zaken kan toelichten tijdens de komende algemene vergadering? 
 
Advies gegeven door DB Dorpsraad Maleizen: 06/09/2018 
Zie bijlage3 
 
 

6. Evaluatie “De leste van de moint” 
 

De voorzitter geeft het woord aan Paul Vanden Steene, mede organisator van De Leste. 
Uitgangspunt: De sociale cohesie gaat verloren. Ongeveer anderhalf jaar ontstond op de ‘Apéro 
Nationale’ van 21.07.17 het idee van “De Leste van de Moint”. Er was veel volk en op dit evenement 
ontstond de behoefte om mensen samen te brengen. Ondertussen is er maandelijks een ‘De Leste 
van de Moint’, een laagdrempelige activiteit voor jong en oud, voor iedereen toegankelijk. 
Evaluatie na anderhalf jaar : de activiteiten zijn laagdrempelig, het zijn goedkope initiatieven. De 
Lestes zijn break-even. Het kan in combinatie met andere initiatieven, zoals bijv. met de sushi 
workshop van KVLV. Minder positief zijn de lage opkomst (30-40 mensen) en dat de steeds dezelfde 
personen instaan voor de opruiming. 
Iedere aanwezige op de AV kan iets organiseren samen met ‘De Leste van de Moint’. Enkele 
verenigingen deden al iets. Alles is mogelijks: Thema avonden, optreden lokale band,…  Gewoon even 
contact opnemen met Paul, Vera of Kenny om iets te organiseren. 
 
Kvlv Maleizen stelt voor om verschillende initiatieven te doen, samen met de initiatiefnemers dan 
‘De Leste van de Moint’. 
Voorzitter: Er worden volgende week bus aan bus flyers verdeeld in heel Maleizen voor de vier 
komende activiteiten. En proberen met  een e-mail van Dorpsraad ook zoveel mogelijk naar de leden 
van uw verenigingen door te sturen. 
 
Slogan : ‘Samen beleven we meer Maleizen’. 

 
 

7. Opvolging projecten in Maleizen 
 

7.1. RUP06 in aanwezigheid van een deskundig ambtenaar 

Voorzitter geeft het woord aan Burgemeester, aanwezige schepenen en ambtenaren om toelichting 
te geven over de stand van zaken. 
Dhr. Bjorn Verhofstede stelt zich voor als geestelijke vader van het RUP 06. In 2008 werd de 1e keer 
het RUP door hem uitgewerkt. 
Dit RUP werd vernietigd door RvS voor wat betreft het gedeelte het gebouw van AG Real Estate 
Fortis. 
Door de beslissing van RvS, kwam het RUP terug in openbaar onderzoek waardoor de inwoners van 
Overijse hun bezwaren konden indienen. De gemeente heeft deze beslissing aangegrepen om het 
RUP te herzien. Hierbij koos de gemeente voor een burgerparticipatie. Het RUP06 werd herschreven 
op basis van o.a. de workshops. 

                                                           
3 Zij bijlage 3 
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Het RUP kon evenwel niet zomaar aangepast worden. De invulling van de ruimte, de organisatie van 
het sociaal leven dient zo dicht mogelijk bij dat oorspronkelijk doel te staan. Toch waren wijzigingen 
mogelijk. 
Intussen is het RUP goedgekeurd door gemeenteraad. De provincie moet het ook nog goedkeuren. 
 
Dhr. Bjorn Verhofstede gaat over tot het toelichten van de resultaten van de workshops a.d.h.v. een 
20-tal slides. 

 
1. Wat doet een RUP? 

• Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de 
gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan 
en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het 
RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd 
worden. 
Bijv. een woongebied laat verschillende vormen van bewoning toe in functie van de 
stedenbouwkundige regels. 

• Het RUP doet geen uitspraak over details, zoals de aanleg van een speelplein. Het RUP zoekt 
naar een goede oplossing om de ruimte in te vullen, er is flexibiliteit mogelijk. 

• Het is een uitvoeringplan van een structuurplan. 
 
2. Conclusies Workshops en bezwaren 

Eerste workshop was een brainstorming over hoe de inwoner Maleizen wenst. 
Conclusies: Leefbaar Maleizen, gezellige dorpskern, toegankelijk, trage verbindingen, veilige 
bushaltes, betaalbare woningen4  
Het is niet het RUP dat al die dingen moet realiseren, zoals versterken van de sociale cohesie. Als hier 
nood aan is, kan RUP daarin ondersteunen door een juiste bestemming van de gebieden. 
Gezondheidscentrum is bijvoorbeeld naar voren gekomen uit de workshops. Het RUP06 laat dit nu al 
toe, alleen moet er een investeerder gevonden worden 
 
Tweede workshop was een urban tinder met beelden. 
De beelden die door 90-95% van de mensen de voorkeur wegdroegen, werden weerhouden. 
De voorkeur van de deelnemers aan de workshop ging naar een groene, gezellige omgeving, op 
mensenmaat.  
De beelden van ondergronds parkeren en een duurzaam niet-futuristisch gebouw in de plaats van 
het Fortisgebouw kregen eveneens de voorkeur. Geen voorkeur voor veel commerciële ruimte. 

De ambtenaar laat weten dat het huidige RUP dit reeds allemaal toelaat, dat dit in lijn ligt met de 
geest van het RUP. Het RUP tekent enkel de krijtlijnen uit en bepaalt de bestemmingen. Enkele 
voorbeelden: 

• Het RUP legt enkel een maximum van 50 wooneenheden vast. Een aantal wooneenheden 
op de plaats van het Fortisgebouw kan vrij gekozen worden binnen het RUP zolang ze de 
50 niet overschrijdt. 

• Inzake De Oude Schuur : De vista van openheid richting watertoren moet bewaard blijven. 
De inplanting van gebouwen moet volgens het RUP dus rekening houden met dat zicht. 

• De inplanting van een nachtwinkel binnen een straal van 1 km rond de kerk is net 
toegelaten. Deze bestemmingen zijn niet toegelaten in het RUP. 

• Het RUP beperkt het gebruik van commerciële ruimte tot 1500m²maximum. Het RUP legt 
de wijze van indeling van deze ruimte in het toegewezen gebied niet vast. 

                                                           
4 Zij bijlage 4 
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• Het RUP zal ook niet het parkeerbeleid bepalen. Het RUP zal enkel een maximum aantal 
parkeerplaatsen toelaten in bepaalde gebieden. Over het aantal plaatsen dient nog te 
worden beslist. De gemeente zal een telling uitvoeren voor aantal parkeerplaatsen, op 
basis van die nieuwe gegevens zullen de parkeerplaatsen berekend worden. 

• Kinderopvang voor scholen in De Rank. De omvorming van de Rank kan zonder het RUP. 
 
RUP schept een context. Hoe de inplanting finaal zal gerealiseerd worden zoals de burger het wenst, 
hangt af van beschikbare budgetten en inbreng van de privé. 
 
Bepaalde krijtlijnen moeten nog vastgelegd worden na overleg met het AWV. 
Met het AWV moet nog bekeken worden of de initieel voorziene parkeerplaatsen kan gehalveerd 
worden, zodat er meer ruimte zijn is voor de voetganger. 
 
Inzake verkeersveiligheid en mobiliteit zwakke weggebruiker. 
Voetpad en fietspad tot aan het station van Terhulpen. In 2008 waren er plannen van het AWV. 
Vermits de Terhulpensesteenweg een secundaire weg van type 3 is dient voorrang te worden 
gegeven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. 
 
Een eerste gesprek is gevoerd met AWV, met de vragen uit de workshops: betere doorgang, trager 
verkeer, enz. AWV is overgegaan tot tellingen aan het doen. Er is gevraagd indien de infrastructuur 
aangepast is, om opnieuw tellingen te doen om een verandering te kunnen vaststellen. 
 
Er is geen onderzoek gedaan naar alternatieve ontsluiting verkeer. Zowel in 1e als nieuwe RUP, zit er 
wel een alternatieve ontsluiting voor de zachte weggebruiker, via ontsluiting via trage wegen, via 
doorsteek BPA49 centrum, school en park met mekaar te verbinden langs trage wegen. 
 
Een nieuw dorpsplein met bepaalde functies, zal dat ook een aanzuigeffect inzake verkeer 
veroorzaken. Het RUP moet rekening houden met dit toenemend verkeer door te voorzien in de 
mogelijkheid tot aanleg van invalswegen aan de E411 en Hoeilaartsesteenweg, zodat de bezoekers 
voor het centrum gescheiden worden van doorgaand verkeer. 
 
Het RUP voorziet ook in een herbestemming van 5.000m² agrarisch gebied naar 5000m² parkgebied.  
Nieuw RUP totaalvisie Maleizen : eigenlijk is dat geen totaal visie, maar we zitten er ook niet ver van. 
De aandachtspunten over de mobiliteit, het parkeren, de veiligheid en de schoolomgeving die uit de 
workshop naar voren kwamen, werden reeds vastgelegd in het 1e RUP. Daarentegen zijn er nog veel 
andere punten die in dat RUP niet behandeld zijn geweest. Misschien is dit RUP nog maar een eerste 
stap. 
 
Luchtkwaliteit : Eén van de doelstellingen van het RUP kan zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
De resultaten van het bevolkingsonderzoek ‘Curieuzeneuzen’ geven aan dat de luchtkwaliteit aan het 
kruispunt Terhulpenssteenweg – Hoeilaartsesteenweg vrij slecht is (oranje stip). Dit komt door het 
feit dat het kruispunt een straatcanyon vormt. Het RUP kan bijdrage aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit door bijv. te voorzien in het afbreken van de Ouwe Schuur. Tegelijkertijd ontstaan 
andere voordelen zoals meer verkeersruimte, meer veiligheid en meer zichtbaarheid aan het 
kruispunt. 
Dhr. Wijst er wel op dat het RUP de luchtkwaliteit en de mobiliteit op zich zal oplossen. 
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3. RUP06 Maleizen Centrum kaart 

Projectzone 1: School, Kiss & Ride-zone, park, kerk en begraafplaats met als aparte zone een 
parkzone met zicht op watertoren 
Projectzone 2: Fortisgebouw 
 
De pijlen op een RUP duiden aan dat er een verbinding moet komen met andere delen via trage 
verbindingen, of ander verkeer. 

 

• Projectzone 1 : 
Zone ronde de Ouwe Schuur: 

o Maximum 48 wooneenheden met verdeelsleutel 28 + 20. Inplanting in deze zone is 
vrij te bepalen. mits maximum aantal woningen wordt gerespecteerd. Als de Ouwe 
Schuur in functie blijft het aantal woningen beperkt tot 28, zo niet komen er 20 bij. 

o De Ouwe Schuur raakt twee rooilijnen. Daarom suggereert het RUP06 om de Ouwe 
Schuur structureel stevig aan te passen, in zijn totaliteit. 

o De wooneenheden, moeten rond een dorpsplein komen, het plein wordt bepaald 
door de wanden. Maar niet al die wanden moeten bebouwd zijn. Voor de rest is er 
geen bouwzone. Wat mag er gebouwd worden in functie van wat er aangeduid is : 
60% maar een andere regel zegt dat maar 20% de grond mag raken. Dus het zal 
richting 3 bouwlagen gaan zoals plein aan de overkant. 

o Als het in functie is van een gabaritovergang, of om een functie in te vullen, zoals 
buurtwinkel, dan kunnen ze door een percentage afwijken van die bouwhoogte, die 
14m is. Parkeren op eigen terrein zonder visuele hinder. Maar ondergrondse 
parkeergarage, legt enorme kost op uw totaal project. Maar anderzijds mag er geen 
visuele hinder zijn door alleen maar geparkeerde auto’s. Kan door de parking bvb. 
60cm lager aan te leggen. 

o VT vloerindex 60%, BT bebouwingsindex 20% 
o De groene ruimte is niet helemaal groen, dat wordt een plein, aangelegd als 

kwalitatieve publieke ruimte. 
 

• Projectzone 2 : Fortisgebouw 
o Mogelijkheid tot 50 wooneenheden. 
o Van deze zone mag 30% bebouwd worden; 
o Bouwhoogte 14m, 25% tot 17m hoogte; 
o Bomen rondom gebouw zijn beschermd. 
o Zicht mag niet gehinderd worden met het bestaan van een parking. Dit zal opgelost 

worden door de bestaande ondergrondse parking te behouden. 
 

De gemeente en ‘Elk zijn Huis’ hebben afgesproken zich te beperken tot 40 woningen. 
Deze moeten zich niet in één gebouw bevinden. Meerdere kleinere gebouwen die mooi aansluiten 
met domein Keyenhof behoort tot de mogelijkheden. 

 
4. Mobiliteit 

• 88 wooneenheden + bezoekers = +17 voertuigbewegingen op spitsuren 

• 1500m² handel diensten = + 54 voertuigbewegingen 

• Huidig BPA 49 + 15 voertuigbewegingen 

=> Totaal 86 voertuigbewegingen 
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Op de Terhulpensesteenweg zijn er 790 PAE’s (personenwagenequivalenten). Dat staat gelijk aan 
een  verzadiging van 66%. Bij uitvoering van het RUP06 er naar schatting 86 extra bewegingen 
voordoen, wat een verzadigingsgraad geeft van 73% terwijl de maximale aanvaarde norm 80% is. 

 

• 1 parking /wooneenheden + 0,3 parking bezoeker 

• 4 parking /100m² handel 

=> Totaal 177 parkeerplaatsen te verdelen over de projectzone 1 en 2 
 

In het geval er nog parkeerprobleem bestaan, zullen ze opgelost worden op basis van nieuwe 
tellingen. In ieder geval zal er steeds ruimte in de centrale parking worden voorzien voor de zachte 
weggebruiker. 

 

• Groen : hetgeen aan agrarisch gebied verdwijnt, komt er in equivalent bij aan parkgebied. 
Algemeen geldende voorschriften : o.a. harmonisch parkbeheer, aanplanten 
hoogstambomen, kwalititatieve bomen 

 
5. Vragen : 

a) Wat zijn de volgende stappen voor het RUP? 
 

Schepen De Broyer : Het RUP06 aan de kant van de Ouwe Schuur is nog onzeker omdat et niet 
duidelijk wat de huidigen eigenaar van pan is.: we hebben een programma geschreven dat aanleunt 
bij economie van dat plan. 
De zone rond het Fortisgebouw kan veel concreter worden ingevuld. Eens het RUP06 is gepubliceerd, 
wordt overgegaan tot de afbraak en zal via een ontwerpstudie binnen enkele jaren nieuwe 
wooneenheden worden gebouwd. 

 
b) Wat moet er nu nog gebeuren in het project? 

 
Schepen De Broyer: Goedkeuring door de bestendige deputatie = provincie 
 

c) Wat houden de gesprekken met Elk Zijn Huis m.b.t. het Fortisgebouw concreet ? 
 
Schepen De Broyer : Reeds in RUP versie 01 zou de gemeente in 2013 haar voorkooprecht, met het 
oog op sociale huisvesting uitoefenen. Het gemeente heeft ondertussen haar recht uitgeoefend. Het 
perceel zal bestemd worden voor de bouw van sociale woningen en betaalbaar wonen voor de 
mensen die een binding hebben met de streek. Vlabinvest staat in voor de bouw van betaalbare 
woningen. voor 35 gemeenten rond Brussel waar de sociale verdringing van de eigen bewoners 
ernstig is. Met ‘Elk zijn Huis’ wordt afgesproken hoeveel betaalbare woningen Vlabinvest zal 
aanbieden en hoeveel sociale woningen ‘Elk zijn Huis’ mag bouwen. Het is de eerste maal dat de 
gemeente met ‘Elk zijn Huis’ een bouwproject in Overijse zal opstarten. Voordien was dat steeds 
Providentia, maar die hebben een zeer ruim werkgebied dat reikt tot de noordkant van Brussel. Dit 
houdt in dat iedere inwoner van dit gebied een woning van Providentia kan toegewezen krijgen. ’Elk 
zijn Huis’, met zetel in Tervuren, is veel meer hier gericht op de eigen streek. 
Ook in het centrum heeft de gemeente haar voorkooprecht uitgeoefend en uit de gesprekken met 
‘Elk zijn Huis’ staat er voor open om verhoudingsgewijs meer  Vlabinvestwoningen op te trekken. 
Het principe van CBS was dat de uitoefening van het  voorkooprecht zich zou moeten terugverdienen 
uit de verkoop van de woningen. In dit geval zou een break-even worden bekomen bij 50 woningen. 
Echter om de kwaliteit te garanderen zal het aantal woningen beperkt blijven tot een 40 woningen. 

 
d) Stel dat dhr. Knaepen verkoopt aan verschillende kopers, vormen al die verschillende 

eigenaars dan geen probleem voor de uitvoering van het RUP.  
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Bjorn Verhofstede : Normaal gezien niet, er moet een inrichtingsstudie gemaakt worden. Die 20 + 28 
mag gerealiseerd worden los van aantal eigenaars die er zijn. Al deze eigenaars zullen één 
studiebureau moeten aanstellen, rekening houden met de bepalingen van RUP die bindend zijn. 
 

e) Heeft gemeente een voorkooprecht op site van dhr. Knaepen ? 
 

Schepen De Broyer: Affirmatief, maar dan is de gemeente ook verplicht een sociale bestemming te 
geven aan het aangekochte onroerend goed. 
 
Bjorn Verhofstede : Sommige ontwikkelaars wilden 76 woningen te voorzien, maar gemeente heeft 
dat bijgestuurd. Het project moet nog economisch realiseerbaar blijven. 
Schepen De Broyer : In de voorlopige opstelling van het RUP zou de voormalige garage Dejonckheere 
afgebroken worden. Afbraak blijft voorzien bij het nieuwe aantal om daar eventueel open landschap 
te verkrijgen. 

 
f) PAE, hoe wordt dat berekend ?  

 
Bjorn Verhofstede: Er wordt een meting gedaan die dan wordt geïndexeerd. Pae staat voor het 
aantal voertuigen die op een stuk weg per tijdseenheid kunnen passeren. 

 
g) Die Pae zegt hier nu niet zoveel meer over de doorstroming van het verkeer omdat KMO-

zone niet is meegerekend. Wat is de reden waarom dat RUP niet is doorgetrokken tot aan de 
KMO-zone? 

 
Bjorn Verhofstede: Afbakening is altijd gebleven, zoals ze was 
De Broyer : Er waren gesprekken met AWV om de inrichting van de weg te bespreken. Echter 
doordat het AWV weinig engagement toonde, bleef de weg geel ingekleurd, zonder verdere 
inrichting. 
Bjorn Verhofstede: KMO zone heeft nooit in de telling gezeten. De vraag stelt zich van waar komt het 
verkeer en waar gaat het naartoe? Een deel komt van de E411 en Overijse. Recentere cijfers zijn 
nodig om te achterhalen van waar al dat verkeer komt. En zelfs met deze gegevens, is het probleem 
op te lossen? 
 
Hierop volgt een hele discussie: 

• De KMO zone is nog niet operationeel en er is nu al file: 35 minuten voor 300m. 
o Burgemeester : We hebben aan AWV gevraagd om de instelling van de stoplichten naar 

de oude situatie terug te brengen. AWV weigert dit omdat een file op de afrit gevaarlijk 
is omwille van de verschillende snelheden. Vervolgens werd gevraagd om de afrit te 
verlengen. Waarschijnlijk zal het AWV niet op reageren hoewel een onafhankelijke MER 
studie aantoont dat een verlenging kan. 

o Schepen De Broyer : Over de KMO zone bestaat een mobiliteitsstudie van AWV met 
cijfers. De tijdsdosering van de afritten wordt daarin vermeld. 

o Schepen De Broyer: In 1977 heeft de wetgever beslist dat de akkers naast de E411 wordt 
ingekleurd als KMO zone. Waarop we voorwaarden hebben gesteld met de nadruk op 
plaatselijke KMO’s of herlokalisatie, het behoud van de voetwegen, de aanleg van 
groene buffers, geen ontsluiting langs Rameistraat en een fietspad naast de weg die 
door de KMO zone loopt. De gemeenteraad heeft het tracé van de weg goedgekeurd. De 
herinrichting van het kruispunt met de steenweg was een voorwaarde van AWV. We 
wachten af hoe ondersteunend dit kruispunt werkt. 
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• Dat de gewestweg niet gaat veranderen is een zwak punt. Er zou iets moeten voorzien zodat 
het verkeer terug naar de E411 wordt geduwd en dat zit niet vervat in dat RUP. 
Volgens schepen De Broyer hoeft dat ook niet. De gemeente heeft met AWV en de personen 
van onze vervoersregio gesprekken gevoerd waarbij het probleem Maleizen werd 
aangekaart. De oplossing bevindt zich in de tonnagebeperking. Vanuit Waver staat een 3 
tonnage beperking aangeduid richting Terhulpen. 

• Voorzitter dorpsraad: een extern studiebureau kan geen zicht krijgen over het aantal 
parkeerplaatsen heeft geen zicht op. 
Schepen Debroyer : Studiebureau heeft tellingen gedaan in Jezus-Eik. Op basis van de 
resultaten kan men afleiden dat er aan carpooling wordt gedaan. 

 
h) Hoe hebben jullie die participatie aangevoeld ? 

 
Schepen Debroyer : Als positief, want is een primeur voor de gemeente Overijse. In 2008 was 
burgerparticipatie nog niet ingeburgerd. Uiteraard diende deze burgerparticipatie te gebeuren 
binnen een reeds vastgelegde krijtlijnen. 

Luc Dewachter: Was heel goed georganiseerd. Die mensen hier werken maandelijks om dat hier te 
doen draaien, dan moeten zij het initiatief nemen om betrokken te worden. 

B : Het nieuwe bestuur kan met de resultaten van de werkgroepen rekening houden. 
Burgerparticipatie is nog een leerproces voor de gemeente. De 1e vergadering in de Rank heeft de 
gemeente verkeerd aangepakt. Het werd opgevat als een infovergadering. Dit was niet duidelijk voor 
de deelnemers. Die vergadering is zijn doel voorbij geschoten. 

Voorzitter: Wij hebben geparticipeerd tot waar de RvS ons toeliet. 

Schepen De Broyer : We hadden maar 60 dagen en we hebben deze dagen maximaal ingezet op het 
participatieproject. We hadden evengoed een collegebeslissing kunnen nemen over het door de RvS 
vernietigde gedeelte ronde het Fortisgebouw. 
We hebben ook opgeroepen aan de bevolking om bezwaarschriften opnieuw in te dienen. Er is 
immers een verschil tussen het traject van de participatie en het juridische traject. Op de 
bezwaarschriften kan de gemeente niet antwoorden. 

Karla Goossens: De gemeente kan wel in het kader van de openbaarheid van bestuur de burgers 
toelichten. 

Voorzitter: Voor het vervolg van het RUP zouden wij meer adviezen willen kunnen uitbrengen over 
inplanting enz. Wij willen alvast collaboratief zijn met de gemeente. 

Luc Dewachter : Eigenlijk zou de uitnodiging automatisch vanuit het bestuur moeten komen 
 

i) De schoolomgeving dient aangepakt te worden, wie gaat een startschot geven dat het geen 
10 jaar meer duurt. 

 
Schepen Debroyer : Het RUP06 rond schoolomgeving is al een tijdje goedgekeurd. Wie eigenaar is in  
dit gedeelte van het RUP06 weet wat de mogelijkheden zijn. De gemeente is geen eigenaar van de 
school en kan hier dus geen initiatief in nemen. 

Burgemeester: De gemeente kan de school de mogelijkheden toelichten, maar kan zelf niets 
ondernemen. 

Lid van de AV : Mogelijkheden zoals de aanleg van een toegangsweg langs de Ranklaan? 

Schepen Debroyer : Affirmatief. 

Christophe Demuylder: Wie gaat initiatief nemen ? Door de verpachting van de akkers, kan de aanlag 
niet worden aangevangen zoals de pacht wordt opgezegd. 
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Vera De Man : De grond is eigendom van de kerkfabriek, die het heeft verpacht. De landbouwer die 
de akker bewerkt, beroept zich op de pachtwet. De landbouwer is hier beschermd. Als er geen 
minnelijke schikking mogelijk is, zal de opzeg gerechtelijk moeten worden opgelost op basis van een 
procedurefout. De gemeente heeft geen enkele bevoegdheid, omdat er nog geen enkele voetweg 
ligt. Enkel de school is betrokken partij. 

Voorzitter: we moeten dat nog eens apart met de school bekijken. 

 
j) Wat met de trage wegen naar de school ? 

 
Vera De Man: Hier kan de gemeente reeds initiatief nemen omdat ze eigenaar is dan deze trage 
wegen. Zo zou de doorsteek van de Hoeilaartsesteenweg naar de school al kunnen worden 
heraangelegd. 
Voorzitter: Dat bedoel ik met participatieproject, dat we op korte termijn al iets zouden moeten 
realiseren. 
DB : Ook doorsteek tussen Wijnlaan en de schrijverswijk kan aangelegd worden 
Voorzitter: Wij gaan dit deel in het RUP 06 opvolgen. 
Lid van de AV : Een fietspad was voorzien, maar dat is er niet meer. 
Bjorn: AWV moet beslissen of ze dat aanleggen of niet. 
 

7.2. Heraanleg Hoeilaartsesteenweg en Koniginnenlaan 
 
Voorzitter: Met de winter voor de deur, zullen de drempels vol met plassen staan. Er zou een dading 
zijn met TUC rail. Als het akkoord en de financiën er zijn, waarom wordt het niet uitgevoerd ? 
Eerste advies dateert van 2015. Er zijn nu reeds 7 algemene vergaderingen geweest, we zouden 
graag een concreet antwoord krijgen. 

Vera De Man: Vluchtheuvels/drempels en fietspaden moeten ook onder handen worden genomen. 

Christophe : elke keer dat de vrachtwagens daar overrijden, davert ons huis door de putten. 

Burgemeester : De werken zullen pas aanvatten wanneer de verzekering haar toezegging geeft. 

Voorzitter: Voorlopig zou al iets kunnen worden voorzien voor voetgangers. 

Burgemeester Ook wij vinden het vervelend, maar ligt niet in onze handen. We gaan het nog bekijken 
wat we kunnen doen. 

Christophe Demuylder : Betrof de asfaltering van de Koninginnelaan het grondgebied Terhulpen of 
Overijse? 
Mobiliteitsambtenaar : Was samen met Terhulpen maar gefinancierd door Terhulpen. Het ging hier 
alleen om de toplaag. Hoeilaartsesteenweg zal waarschijnlijk veel grondigere werken vergen. 
 
 
Toehoorder : Chiro bosweggetje van steenweg tot aan lokalen ligt er zeer slecht bij. Ik vrees ervoor als 
het vele regent dat het enkel nog slechter zal worden, kunnen die putten opgevuld worden 
 
Voorzitter : Verkeerssituatie aan het park, beurtelings parkeren aan het park. Sommige op voetpad, 
sommige staan op straat. Gemeente zou best een voorbeeld geven of suggestiestrook aanbrengen. 
Vera : De stoep aan het park leent zich om erop te parkeren. 
Mobiliteitsambtenaar : Zal worden meegenomen in de verkeerscommissie. 
Voorzitter: Zoals in de Dekeyserstraat, misschien deels op voetpad parkeren. 
Mobiliteitsambtenaar: Waarschijnlijk zal het AWV het niet goedkeuren dat voorrang geeft aan 
zwakke weggebruiker. 
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7.3. Statuten Dorpsraad 

Burgemeester : Dit komt op de volgend CBS. Het bestaan van de dorpsraden in hun huidige vorm zal 
worden herbekeken. In overleg met alle adviesraden zullen we bekijken of we niet evolueren naar 
burgerparticipatie i.p.v. te werken met dorpsraden. 

Voorzitter : Heeft iemand nog een advies dat heel dringend moet opgevolgd worden? 

 
7.4. De werf op de KMO-zone 

Voorzitter: Hoe staat het met de verkoop van de gronden en de bouwvergunningen ? 
DB : De projectontwikkelaar spreekt van veel interesse. Namen van kopers hebben we nog niet 
gekregen, tenzij de bedrijven aan het ondernemersloket info komen vragen. Volgens de 
projectontwikkelaar zijn er verschillende voorakkoorden. 
Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, moet afgetoetst worden of voldoen is aan de 
voorwaarden van het inrichtingsplan, zijnde geen vervuilende industrie en lokale binding. 
Lid van de AV : Was er geen infovergadering in de Ouwe Schuur 
Burgemeester: Affirmatief maar was privé 
Vera : De werken laten een slijkspoor achter. 
Burgemeester: Door het door te geven aan de gemeentediensten, kan initiatief genomen worden. 

 
7.5. Mobiliteit in Maleizen 

• Voorzitter :Eenrichtingsverkeer Speelberg. Dit eenrichtingsverkeer is heel nadelig voor 
Maleizen. Iedereen staat in de file en de bus komt heel dikwijls te laat. De inwoners rond 
Speelberg kregen de enquête per brief. Maar de enquête kan ook online worden ingevuld. 
De bevraging hieromtrent loopt nog tot 29.11.2018. Hoe meer antwoorden, hoe beter een 
zicht men kan krijgen. 

Mobiliteitsambtenaar: Vaak is er enkel ’s morgens filevorming vanuit Maleizen en maar tot 
aan de E411 dankzij de linksaf-pijl aan de Leegheid. 
Er is tijdelijk een probleem geweest met de Waversesteenweg, door wegeniswerken. 
Uitgenomen die bewuste week, is er in principe aan de Leegheid geen file meer. 
De knip in wijk Speelberg is niet de grote oorzaak van de file. Vooral de doorgaantijd van de 
verkeerslichten wordt door de gemeente gecontesteerd. 

 

• Karla : Quid tonnagebeperkingen. 

Mobiliteitsambtenaar : Dat kan niet gecontroleerd worden. 

Karla : Uitrit 4 wordt niet gebruikt door het vrachtvervoer voor GSK Biologicals in Waver. Dit 
transport rijdt langs Maleizen, eventueel Reutenbeek, maar zeker langs de Poelweg en de 
Rozierensteenweg. De mobiliteitsambtenaar gaat dat bestuderen 

 

• Voorzitter laat het woord aan enkele inwoners van de Rozierensesteenweg. 
Probleemstelling: Hoge snelheden worden gehaald op de Rozierensesteenweg en door het 
ontbreken van een voetpad is de situatie ronduit gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. 
Deze situatie wordt door vele inwoners van de Poelweg en de Rameistraat aangevoeld. 
Deze inwoners hebben een dossier samengesteld met de pijnpunten: 
o Hoge snelheden op de Rozierensesteenweg 
o Blinde bochten, gevaarlijk bij uitrijden van de oprit 
o Geen voet- of fietspad voor zwakke weggebruikers 
Deze pijnpunten kunnen gemakkelijk opgelost worden door iets te doen met de open ruimte 
op wandelafstand van Maleizen. Door bepaalde verbindingen te maken in het 
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wandelnetwerk of het fietsknooppunt en door een korte lus via Rozierensesteenweg naar 
Leemveldstraat aan te leggen. 

Burgemeester : soms lijkt het dat er voldoende ruimte is, maar dikwijls zijn er praktische 
obstakels: onteigenen, verpachtingen, … 

Volgens de inwoners van de Rozierensteenweg is de eigenaar aan Leemveld met 
Rosierensteenweg bereid zijn in dialoog te treden. 

 
 

8. Komend werkjaar 2019 
 
De agenda staat op de website en de Facebook-pagina van de dorpsraad. Om deze aan te vullen, 
stuur jullie activiteiten door. Op de website wordt ongeveer een maand na de AV een voorlopige 
versie van het verslag gepubliceerd. Echter een verslag uitschrijven, verbeteren en laten goedkeuren 
door het dagelijks bestuur neemt tijd. Vanaf 25 december zou het verslag van deze AV beschikbaar 
moeten zijn. 
 
 

9. Varia 
 

• Christophe Demuylder: blijft de afschakeling van de straatverlichting ook bij de volgende 
legislatuur. 
Burgemeester : Het zou verder bevestigd kunnen worden in de volgende legislatuur omdat 
hier weinig opmerkingen of voor problemen zorgen. 

• Voorzitter: De straatverlichting aan het afrittencomplex werkt al 6 jaar niet meer. En dertien 
maanden is de oprit richting Brussel afgezet voor werken aan de brug van de Bredestraat. 
Burgemeester : Aangestipt bij AWV die verbaasd was dat er nog werken aan de gang waren. 

• Sara : Chiro zoekt nog zwarte Pieten voor 2 december. 
Kris : vragen aan mijn broer Axel, papa van Arthur, heeft dit al eens gedaan. 

• Karla : sinds gewapende overval, mag men terug met open raam slapen. 
Wijkagent Kurt Van Laethem: Er mag terug met open raam worden geslapen. 

• Lid van de AV: Omdat er nog geen aannemer is aangesteld, wordt De sluiting van het 
openbaar zwembad nog verlengd met een jaar. Veel ouders vrezen dat de kinderen een 
zwemachterstand zullen oplopen. 

o Vele mensen begrijpen niet dat het zwembad sluit, als er toch geen aannemer is. 
o Kan de gemeente niet financieel tussenkomen in de extra uitgaven voor de scholen 

en de ouders om te kinderen te brengen naar verder gelegen zwembaden? 
o Waarom niet beperkt openhouden voor de scholen en de zwemclub tot aan de 

sluiting? 
Burgemeester : Wettelijke gezien moeten leerlingen kunnen zwemmen tijdens een 
schooljaar. Toch heeft het CBS gekozen voor sluiting omdat het gemeentepersoneel reeds 
voorlopig is tewerkgesteld op andere posten en ook omdat het zwembad niet meer voldoet 
aan de opgelegde technische vereisten . Heropening is niet vanzelfsprekend met het risico 
regelmatig te moeten sluiten door technische problemen. Een nieuw aanbestedingsdossier is 
voorbereid. Maar de sluiting zal sowieso een jaar zijn. 

 
Kenny bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het CBS voor het nieuwe meubilair in De Rank. 

 
Einde vergadering om 23u05 
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* * 
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Bijlage 1: Advies i.v.m. proefopstelling Speelberg en 
Rameistraat. 

 
1. De dorpsraad Maleizen staat negatief tegenover de proefopstelling Speelberg – Kerkeweg. 

In het bijzonder de knip tijdens de ochtendspits van de Speelberg. April 2018 

Vanuit de dorpsraad Maleizen halen we volgende argumenten aan tegen het 

éénrichtingsverkeer tussen 7u en 9u op de Speelberg toe te passen: 

a) De Speelberg heeft reeds voldoende ontradende verkeerselementen om sluipverkeer 

langs deze weg te ontmoedigen, met name EN wegversmallingen EN verkeersdrempels. 

b) De Speelberg kan aanzien worden als een belangrijke toegangsweg naar Overijse-

centrum. Maatschappelijk is het niet verantwoord deze beslissing te nemen. Vele 

belanghebbenden worden getroffen, meer bepaald in zijn geheel de bewoners die wonen 

aan de zijde waar het verbod tot inrijden zich bevindt We denken hierbij aan de inwoners 

vanaf de Bredestraat tot het gehucht Maleizen. Een rechtstreekse toegang is niet meer 

mogelijk om donderdag naar de markt te gaan, om de huisdokter of kinesist gelegen in 

het centrum van Overijse te bezoeken, of om boodschappen te doen in het centrum. Ook 

ouders die hun kinderen op de weg naar hun werk aan de onthaalouders aangesloten bij 

het ocmw,  het Gito, de gemeenteschool van Overijse willen afzetten, worden verplicht 

een omweg te maken. 

Ook vele gemeentelijke diensten zijn zeer moeilijk bereikbaar (administratief centrum, 

bib, zwembad, cultuurcentrum,…) 

Ook de klanten van verzekeringsmakelaar Ericx- Vandenwouwer zien zich verplicht voor 

10 meter een lus te maken. De makelaar heeft hieromtrent bij zijn klanten negatieve 

reacties mogen opvangen. 

c) Een aantal automobilisten zijn blijkbaar niet te beroerd om het verbodsteken te negeren. 

Het is niet verantwoord naar de belastingbetaler toe om in de toekomst elke dag een 

politieagent aan het begin van de straten te plaatsen. 

d) Een bevraging bij de omwonenden van omliggende straten van de Speelberg en de 

Kerkeweg levert eveneens ook negatieve reacties op. Zij die werken moeten sinds de knip 

ofwel een grotere afstand afleggen ofwel ondervinden ze meer tijdsverlies op weg naar 

hun werk of school. 

De inwoners van de Bredestraat stellen een toename van passerend verkeer vast. Dit 

komt omdat een één deel van de bestuurders weer rechtsomkeer maakt wanneer ze 

merken dat ook de Kerkeweg is afgesloten, en omdat het andere deel van de 

weggebruikers een alternatieve route nemen via de Breerijke. 

e) Sinds deze proefopstelling is het verkeer op de Hoeilaartsesteenweg en de Jozef 

Kumpsstraat ook sterk toegenomen. De proefopstelling stuurt het verkeer komende van 

de afrit “Maleizen - Terhulpen” van de E411 langs Maleizen centrum om de 

Hoeilaartsesteenweg te bereiken. Aangezien het verkeer via de N253 aan het kruispunt 

met de N4 in Overijse centrum heel ernstig vastloopt, stuurt de GPS als “oplossing” het 

verkeer vanaf de autosnelweg richting Maleizen centrum en daar aan de verkeerslichten 

de Hoeilaartsesteenweg op, omdat dit de “snelste” alternatieve route is. 
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Met deze feiten stelt zich de vraag of deze beslissing niet eerder meer problemen met zich 

meebrengt dan ze één enkel probleem oplost. De verkeershinder verlegt zich alleszins naar 

andere straten. 

Tot algemeen besluit: In hoeverre is deze beslissing om enkel eenrichtingsverkeer toe te 

laten op de Speelberg en de Kerkeweg en nu ook ter hoogte van de sporthal gestoeld op 

objectieve maatstaven? Ook andere straten in Overijse gaan gebukt onder sluipverkeer (bijv. 

Sint-Annastraat – Ter Spaut, Jozef-Kumpsstraat, Rameistraat, …). Om objectief te kunnen 

beslissen of deze twee straten een dergelijke eenrichtingsverkeer verdienen, moeten alle 

wegen in Overijse een meting hebben gehad. Door alle metingen naast elkaar te leggen krijgt 

me een inzicht in het mobiliteitsprobleem en kan me een mobiliteitsplan ontwikkelen met 

een visie. Enkele straten afsluiten getuigt eerder van een gebrek aan visie. Kortom: De 

proefstelling KAN en mag NIET omgezet worden in een bestendige toestand. 

2. Advies van 6/9/2018  
De proefopstelling loopt bijna te einde. Als dorpsraad stonden we eerder negatief 
tegenover deze proefopstelling.  
De versmallingen in de Rameistraat werden weinig gebruikt door fietsers wegens te 
smal, vervuild en de signalisatie die je verplichte om er rond te rijden. Het verkeer 
werd wel afgeremd, maar niet ontmoedigd dus tijdens de spitsuren had het weinig 
impact. 
De wegversmallingen in de Poelweg staan niet optimaal (te dicht bij inritten van 
woningen en straten). Door de versmallingen kan er ook moeilijker geparkeerd 
worden in de Poelweg. We adviseren dan ook om in de Poelweg de ‘voorrang van 
rechts’ regel terug in te voeren, zoals die oorspronkelijk van kracht was. Daarnaast 
kan men ook eens bekijken of men parkeerstroken kan uittekenen op deze straat. 
Beide ingrepen zouden verkeer remmend werken.  
Opmerking: Voor de Druivenkoers konden de versmalling wel weggehaald worden, 
maar voor een lokale wielerwedstrijd in Maleizen niet? De wedstrijden bevonden zich 
uiteraard wel op een ander niveau, maar hadden evenveel deelnemers. Het lijkt erop 
dat de veiligheid van liefhebbers (voornamelijk jongeren) en streekrenners minder 
hoog in het vaandel wordt gedragen dan die van de profs. Bovendien zouden deze 
maatregelen op termijn problemen kunnen opleveren voor het parcoursverloop van 
bepaalde wielerwedstrijden. 

 
3. Advies van 10/10/2018 

Proefopstelling Rameistraat/Poelweg. Hierover brachten we advies uit vorige 
vergadering, we blijven bij dit advies maar hebben toch enkele bijkomende 
aanvullingen  

o De dorpsraad begrijpt dat de bevraging over de proefopstelling niet naar iedere 
inwoner per brief kan worden gezonden. Toch kon deze bevraging breder 
worden gesteld doormiddel van andere beschikbare kanalen (vb. facebook 
pagina dorpsraad en gemeente, nieuwsbrief, website gemeente en dorpsraad) 

o De bevraging van dergelijke proefopstellingen mag ook naar de dorpsraad 
gecommuniceerd worden. Liefst vooraf, maar ten laatste gelijktijdig met de 
inwoners. 

o De bevraging is niet zeer objectief opgesteld.  
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Bijlage 2: Advies i.v.m. KMO-zone Maleizen. 
 

Heel wat Maleizenaars uiten hun bezorgdheid over de exploitatie van de KMO-zone in 
Maleizen. 

 

• Als dorpsraad blijven we bij ons advies van 26.02.2016 : 
“Gezien de verkoop van de terreinen bestemd voor de KMO-zone aan een nieuwe 
ontwikkelaar, vraagt de Dorpsraad bevestiging aan het college van burgemeester en 
schepenen of het de garantie kan geven dat de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar de 
vooropgestelde doelstellingen voor de invulling ervan zal naleven, met name het 
gefaseerd aanbieden van ontwikkelingsruimte aan lokale bedrijvigheid met een 
minimale overlast voor de buurtbewoners en het milieu. Enkel op die voorwaarden 
kon de Dorpsraad toentertijd een gunstig standpunt innemen. Indien voornoemde 
doelstellingen niet meer zouden worden nagekomen, zullen de Dorpsraad en de 
inwoners van Maleizen zich verplicht zien hun standpunt ter zake in negatieve zin te 
wijzigen.” 
 

• Het CBS bezorgde hierover op 15.03.2016 volgend antwoord aan de Dorpsraad : 
“Een verkavelingsvergunning V 592 werd afgeleverd op 23 september 2014. Een 
stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting kruispunt N253 
Terhulpensesteenweg met ontsluitingsweg, met nummer 2013_190_G werd 
afgeleverd op 28 maart 2014. De verkavelingsvergunning werd gebundeld met een 
uitgifteplan. Hierin werden deze zaken met betrekking tot de fasering, het belang van 
de invulling door lokale bedrijven, de minimale overlast naar de buurtbewoners en 
het milieu e.d. mee opgenomen. De nieuwe eigenaar, ontwikkelaar, is momenteel 
het dossier verder aan het uitwerken. Hiervoor worden de nodige overlegmomenten 
met het bestuur opgenomen. Er wordt nu ook aandacht besteed aan alle facetten 
van de basisgegevens en voorwaarden van de verkavelingsvergunning.” 
 

• In de krant Het Laatste Nieuws van 13 september 2018 verscheen een artikel waarin 
de Schepen Openbare Werken werd geciteerd : “De KMO zone richt zich op kleine en 
middelgrote ondernemingen, zelfstandigen, start-ups en producenten die hun 
onderneming dankzij de innovatieve en duurzame zone naar een hoger niveau willen 
tillen, zegt Schepen van Openbare Werken Sven Willekens”. “Volgens de Schepen 
bevestigt de NV Rameis, promotor van de site, dat de vraag van kleine en 
middelgrote ondernemingen voor deze nieuwe zone nu al zeer groot is. Er zijn al 25 
kandidaten.” 
 

• Ingevolge deze publicatie en ook omdat aan de KMO zone een bord kwam te staan 
dat melding maakt van kavels die “te huur” zijn, wat wijst op het feit dat er al kavels 
verkocht zijn, contacteerden sommige inwoners de Dienst Omgeving met de vraag 
aan wie de kavels al verkocht waren en of de vele geïnteresseerde bedrijven 
geciteerd in de pers dan wel degelijk uit Overijse waren met een minimale overlast 
voor buurt en milieu. Ze maakten melding aan de Dorpsraad dat zij op deze vragen 
van de Dienst Omgeving volgend antwoord kregen : de gemeentelijke diensten en 



21 
 

mandatarissen hebben geen enkele kennis van de bedrijven aan wie de kavels 
verkocht of verhuurd werden, noch krijgen ze inzage in de lijst van geïnteresseerden 
of de aard van hun activiteiten, het is de promotor van de site die dit soeverein 
beheert, er zijn mogelijk en misschien autogarages bij, maar dat zijn uiteindelijk toch 
geen milieubelastende bedrijven, die evenmin overlast veroorzaken voor de buurt. 
 

• De Dorpsraad stelt zich ernstige vragen bij de gevolgde werkwijze en dient het 
dringende en dwingende verzoek in, in het kader van de openbaarheid van bestuur 
alsook ingevolge Artikel XXXIX b) van de statuten van de Dorpsraad, om per kerende 
een antwoord te ontvangen van het CBS met een volledige verduidelijking inzake de 
kandidaten en de toewijzing van percelen in de KMO zone. De Dorpsraad 
onderstreept hierbij ook de inhoud en de aangegane engagementen in het antwoord 
gegeven door het CBS op 15 maart 2016, alsook het advies van de Dorpsraad zelf en 
de voorwaarden hieraan verbonden teneinde een positief standpunt te kunnen 
handhaven. 
 

• Tenslotte is het een vaststelling dat de Dorpsraad, eens te meer, de stand van zaken 
moest vernemen via de pers, zonder zelf ingelicht te worden. Nochtans was hier 
sinds 15 maart 2016 ruimschoots de tijd voor. Het is statutair aan het CBS ingevolge 
artikel XXXIXb) om de Dorpsraad tijdig in te lichten van alle belangrijke 
beleidsvoornemens met het dorp, maar indien de Dorpsraad zelf geen adviezen 
uitbrengt en met aandrang en verschillende keren om informatie vraagt, wordt de in 
de statuten vervatte verplichting van het CBS om zelf in te lichten zonder dat 
daarnaar moet gevraagd worden.  
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Bijlage 3: Advies i.v.m. RUP06 in Maleizen. 
 
 

1. Advies van 6 november 2018. 
 

Bij eigen navraag bleek het ontwerp van RUP06 goedgekeurd zijn op het CBS. Wat staat er in 
dit ontwerp? Waarom krijgt de dorpsraad geen inspraak in het ontwerp? Graag zouden we 
hierover eens samenzitten met het CBS/bevoegde ambtenaren. 

 
Ook hier wordt artikel XXXIXb) van de statuten Dorpsraad niet nageleefd door CBS, namelijk : 
“om de Dorpsraad in gelegenheid te stellen zijn taak als overlegorgaan naar behoren te 
vervullen, zal het college van burgemeester en schepenen de volgende verplichtingen 
nakomen : b) het college van burgemeester en schepenen zal de dorpsraad tijdig op de 
hoogte brengen van alle belangrijke beleidsvoornemens die verband houden met het 
betrokken dorp”. 

 
Het ontwerp van RUP06 werd goedgekeurd op het CBS van 9 oktober 2018 en op de 
gemeenteraad van 23 oktober 2018. 

 
Er werd een participatie georganiseerd en bezwaarschriften werden ingediend : 

• eindverslag participatie d.d. 14.03.2018 

• advies en verslag GeCoRo op bezwaren d.d. 26.04.2018 
 

Er is dus een verloop van 5 tot 6 maanden tussen deze verslagen en de uiteindelijke 
goedkeuring. De Dorpsraad heeft herhaaldelijk gevraagd naar informatie over de 
uiteindelijke inhoud van het ontwerp RUP06, maar kreeg daarover maar weinig informatie. 
Terwijl het eindverslag van de participatie, dat niet bindend was om mee te nemen in het 
nieuwe ontwerp, wel werd doorgestuurd, werd anderzijds het advies en verslag Gecoro 
waarmee CBS wel diende rekening te houden inzake nieuw ontwerp, geenszins en nooit 
gecommuniceerd naar de Dorpsraad. Pas na herhaaldelijke vragen om informatie in het 
kader van artikel XXXIXb). 

 
De Dorpsraad heeft het gevoel afzijdig gehouden te worden van alle essentiële informatie, 
en werd niet tijdig op de hoogte gebracht over het belangrijke beleidsvoornemen dat een 
nieuw ontwerp RUP en de goedkeuring daarvan er wel degelijk is.  

 
De Schepen Ruimtelijke Ordening stelt nu voor om tijdens de Algemene Vergadering aan de 
Dorpsraad een uitleg te komen geven, maar dat is pas op 22 november 2018, ruim een 
maand na de definitieve goedkeuring door gemeenteraad. Al die tijd blijven de inwoners en 
ook de Dorpsraad in het ongewisse, waardoor de Dorpsraad ook zijn taak als 
verbindingsorgaan tussen dorp en gemeentelijke overheid niet naar behoren kan vervullen. 

 
De Dorpsraad betreurt de gang van zaken en het feit dat er in het gebrek aan communicatie 
geen enkele positieve noch constructieve evolutie is waar te nemen, welke nochtans beloofd 
werd op de Buitengewone Algemene Vergadering van Dorpsraad Maleizen d.d. 03.12.2014, 
in aanwezigheid van Burgemeester Brankaer, Schepen De Broyer Ruimtelijke Ordening en 
Schepen Willekens Openbare Werken. Uit dit verslag alvast deze passages inzake 
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voorliggende problematiek alsook beloftes tot verbetering, en ook daar was dit reeds in het 
kader van de vaststelling van het RUP06 : 

 
“Op 12 november 2014 heeft de AV van de Dorpsraad Maleizen aan het Dagelijks 
bestuur gevraagd om de gouverneur van de provincie Vlaams Brabant aan te schrijven. 
De AV tilde bijzonder zwaar aan het feit dat het advies van Dorpsraad inzake het RUP06 
niet werd opgenomen in het verslag van de GECORO.  
Op zondag 16/11 komt het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad van Maleizen tot de 
conclusie dat het volgens hen niet de taak is om een brief te richten aan de gouverneur, 
ook al werd dit zo beslist op de laatste AV. Als adviesraad moeten wij communiceren met 
en tussen de inwoners van Maleizen en de gemeente Overijse (en omgekeerd)  maar 
zeker niet naar externe diensten of instanties. Uiteraard moeten we alle adviezen blijven 
opvolgen en onze mening blijven verdedigen. 
Om in de toekomst dergelijke zaken te vermijden heeft het Dagelijks Bestuur onmiddellijk 
contact gehad met de gemeente  om samen op deze vergadering een dialoog aan te 
gaan met het oog op een betere samenwerking. Om 20u30 zal de Burgemeester en 2 
schepenen ook aanwezig zijn. 
De gemeente neemt haar voor om de communicatie  zelf te verbeteren en te zoeken 
naar mogelijke oplossingen om in de toekomst het contact tussen de dorpsraden en de 
gemeente positiever en beter te laten verlopen. 
De dorpsraad kan dit alleen maar positief bekijken en hoopt dat zij in de toekomst 
kunnen rekenen op een snelle en vlotte communicatie. De dorpsraad wil hiertoe alvast 
bijdragen. Burgemeester en schepenenstellen dat de adviezen  die beantwoordt kunnen 
worden op regelmatige basis teruggestuurd worden naar de dorpsraden. De dorpsraad 
stelt dat de adviezen blijvend zullen verstuurd worden om de nodige informatie te 
verkrijgen, ook al is het resultaat negatief.” 
 

Bijna 4 jaar na deze beloftes, blijkt dat er inzake communicatie en naleven van de statutaire 
bepalingen, nog weinig tot geen verbetering kan waargenomen worden. Deze evolutie zal op 
de agenda staan van de komende AV Dorpsraad op 22/11/2018, zodat de aanwezige leden 
inzake kunnen geïnformeerd worden en vervolgens een standpunt kan ingenomen worden 
of eventuele verdere acties kunnen gepland worden. 
 
 

2. Advies van 6 september 2018. 

Bij navraag door de voorzitter op 3/9/2018 over de stand van zaken RUP06, werd hem 
meegedeeld dat de vaststelling van het RUP door de gemeenteraad met 60 dagen is 
uitgesteld.  Waarom werd de dorpsraad over dit uitstel niet onmiddellijk verwittigd? 
Als dorpsraad hebben we nog geen advies van de GECORO over het RUP ontvangen. Wij 
vragen dit in het kader van artikel XXXIXb) van onze statuten en in het kader van de 
openbaarheid van bestuur dat dit ons dringend wordt bezorgd. 
Concreet: De communicatie van verschillende informatie rond RUP06 naar de dorpsraad is 
niet conform de statuten van de dorpsraad goedgekeurd door de gemeenteraad. Als we zelf 
geen info of documenten vragen, weten we niets met als gevolg we geen (onderbouwde) 
adviezen kunnen formuleren. Dit terwijl het betreffende RUP wel een grote invloed heeft op 
de toekomst van Maleizen en aldus alle Maleizenaars treft. Vandaar dat hierin ook artikel 
XXXIX paragraaf b) van de statuten Dorpsraden dient nageleefd te worden. 
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Binnen het tienjarige proces van het RUP wezen we als dorpsraad al regelmatig op de 
informatieplicht die het gemeentebestuur heeft t.o.v. de dorpsraad. Het komt zowel het 
gemeentebestuur, als de betrokkene Maleizenaars te goede moest de informatie klaar, 
duidelijk en tijdig gebeuren. 


