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AGENDA 

 
1. Welkom 

 

Voorzitter heet iedereen welkom! Bij het tekenen van de aanwezigheidslijst krijgt 

iedereen een jeton, deze kan je gebruiken om iets te drinken op “de leste van de moint” 

na de vergadering. 

 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22 november 2018 

 



Na de rondvraag wordt het verslag van de vorige algemene vergadering unaniem 

goedgekeurd. 

 

3. Dagelijkse Werking Dorpsraad. 
 
- Ivo Debroux is kandidaat lid Algemene vergadering voor het Sint-Ceciliakoor Maleizen 

en kandidaat lid dagelijks bestuur. Het Sint-Ceciliakoor wenst opnieuw aan te sluiten 
bij de Dorpsraad. Ivo zelf wil zich zo mee wil inzetten voor Maleizen. 
De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het lidmaatschap van het Koor 
en de aanstelling van Ivo als bestuurslid. 
 

- De kerkfabriek van Maleizen wenst zich ook aan te sluiten als Lid van de algemene 
vergadering. Christophe Demuylder, reeds individueel geïntersseerd lid, stelt zichzelf 
voor als afgevaardigd kandidaat lid van de Kerkfabriek. Christophe is actief binnen de 
Kerkfabriek en op vraag van de Pastoor, zou hij die willen vertegenwoordigen in de 
Algemene vergadering. De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het 
lidmaatschap van de kerkfabriek. 

 
Statutair gezien kunnen er geen leden in de algemene vergadering zetelen die een 
politiek mandaat hebben opgenomen. Christophe Demuylder heeft tijdens deze 
legislatuur een mandaat opgenomen in het Bijzonder Comite Sociale Dienst van de 
gemeente Overijse. Omwille van dit mandaat wordt er aan de algemene vergadering 
gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de voorgestelde afgevaardigde van de 
kerkfabriek. De algemene vergadering stelt unaniem hier geen bezwaar tegen. 

 
De voorzitter stelt dat er een verschil zit in de statuten van de verschillende dorpsraden 
van Overijse. In andere gehuchten zetelen ook mandatarissen van het BCSD. 
De voorzitter meldt dat de gemeente bezig is te bekijken om de staturen voor de 
dorpsraden te vernieuwen en gelijk te stellen.(ADVIES) 
 
 

4. Opvolging adviezen. 
 
a. De Dorpsraad vroeg in een advies aan de gemeente om extra aandacht te geven aan 

het CO2-neutraal maken van de kmo-zone. Advies van 3/4/2019 
 
Antwoord CBS tijdens zitting van 16/4/2019, en ontvangen via schrijven: 

In de verkavelingsvergunning werden de voorwaarden van het uitgifteplan toegevoegd 
en eraan verbonden. Hierin werd een onderdeel opgenomen rond het CO2-neutraal 
bouwen en werken. Tijdens de bijeenkomst met de ontwikkelaar op 4 maart ll. Werd 
ons het volgende gemeld: Er werd een overeenkomst met Engie getekend voor de studie 
en haalbaarheid van de Local Energy Community. Het voorstel om een Local Energy 
Community te kunnen opwerken dat CO2-neutraal zou zijn is te werken met kleine 
windmolens, zonnepanelen en batterijen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Voor 
dit energieverhaal werd er door onze diensten opgegeven om dit gegeven i.s.m. 
Druifkracht verder uit te werken (de lokale energie coöperatieve). Onze 



duurzaamheids- en omgevingsdeskundige heeft hiervoor reeds de contactgegevens 
bezorgd aan Rameis NV maar er werden aan de gemeente nog geen concrete afspraken 
voorgesteld. Eveneens zullen alle omgevingsaanvragen getoetst worden aan de 
voorwaarden van de verkavelingsvergunning en dus ook aan dit ernergie-item.  

 
Een bestuurslid vraagt naar de rol van gemeente in de samenwerking met Druifkracht. De 
Burgemeester antwoordt dat Druifkracht in oprichting is en dat het bestuur al 3 keer aan 
de projectontwikkelaar gevraagd heeft om contact op te nemen met Druifkracht. De 
gemeente kan tips geven aan de ontwikkelaar, maar ze kan hem niet verplichten met een 
energie coöperatieve in zee te gaan. Het gemeentebestuur kan wel aandringen. 

Een Toehoorder: is het CO2 neutraal zijn dan niet bindend voor de ontwikkelaar ? 

De Burgmeester : toch wel, het is bindend maar overleg met Druifkracht is niet verplicht. 

Bestuurslid: wat is de inbreng van inwoners in heel dat project ? Kunnen inwoners mee 
participeren of geld verdienen als er windmolens geplaatst worden ? 

Burgemeester: Druifkracht is een burgercoöperative en dus iedereen kan aandeelhouder 
worden en zo participeren, het is nog in oprichting. 
 
b. De Dorpsraad  vroeg op 13/02/2019 naar de invulling van de KMO-zone. Zijn er al 

aanvragen? 
 
Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 

De voorbesprekingen worden opgevoerd aangaande de omgevingsvergunningen die 
ingediend zullen worden. Tot op heden werd de publieke ruimte nog niet opgeleverd. 
Vanaf de oplevering hiervan kan een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
worden. Deze vergunningen omvatten steeds het stedenbouwkundige met het 
milieutechnische en zullen bij beoordeling onderworpen worden aan de voorwaarden 
van de verkaveling en het uitgifteplan zoals bij de verkavelingvergunning gevoegd. Tot 
op heden is er nog geen zicht op welke bedrijven zich hier zullen vestigen. Deze zullen 
verbonden worden aan de omgevingvergunningen. 

 
De Burgemeester meldt ons dat de wegeniswerken zijn opgeleverd. Momenteel is er 1 
aanvraag tot omgevingsvergunning lopende. 
 
c. In het kader van de werken aan de oostelijk ring wordt er gesproken van ‘Quick wins’ 

onder de vorm van trambussen en een mogelijke uitbreiding van de carpoolparking. 
De dorpsraad vroeg naar een stand van zaken op 12/3/2019. 

 
Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 

De mogelijke uitbreiding van de carpoolparking en trambussen zijn vervat in de studie 
rond ‘werken aan de ring-deel oost’ van de Werkvennootschap. Beide ingrepen behoren 
tot de quickwins om de verkeersstroom naar Brussel vlotter te laten verlopen. De 
komende legislatuur zal de Vlaamse Regering beslissen of (en welke) quick-wins 
worden uitgevoerd. De gemeente is hiervoor vragende partij. 

 



Voorzitter: We gaan met dagelijks bestuur Dorpsraad  brainstormen over welk advies we 
bijkomend zouden kunnen uitbrengen, ivm. op- en afritten en de files op de steenweg 
tijdens de drukke uren. 
 
d. De dorpsraad adviseert nogmaals iets te doen aan de Verkorte oprit van de E411 

richting Brussel. Advies van 13/02/2019 
 
Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 

De stand van zaken in verband het herstel van de brug dient opgevraagd te worden 
 bij de wegbeheerder (het gewest). 
 
Burgemeester: De gemeente krijgt van het gewest steeds als antwoord dat de 
herstellingswerken aan de brug boven de Breerijke bezig zijn. De gemeente dringt 
meermaals aan en heeft het gewest gewezen op gebeurde ongelukken. 

Aanwezig lid: Door de opstelling op de oprit, kan de bus niet doorrijden op de busstrook. 
 
e. De dorpsraad vroeg op 13/2/2019 naar een stand van zaken rond de heraanleg van 

de Hoeilaartsesteenweg. We meldden ook dat er putten zijn ter hoogte van de 
verkeersdrempels. 

 
Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 

Dit is voorzien voor 2019. Dossier is opgestart. 
 
Voorzitter : Deze heraanleg zou voorzien zijn voor 2019 maar is nog niet gestart, het zou 
wel in de pijplijn zitten. We wachten af, het duurt even omdat men wil nu wel grondig en 
volledig te werk gaan en niet enkel wat kleine herstellingen. 

Toehoorder : Welk gedeelte zal men heraanleggen ? 

Voorzitter : Alles op het grondgebied van Overijse, in het kader van de overeenkomst over 
het gebruik ervan voor het GEN. Het zal nu dus niet alleen de toplaag zijn die vernieuwd 
wordt, maar de volledige infrastructuur wordt herbekeken, ook fietspaden bijvoorbeeld. 

Burgemeester: Het is wel essentieel er rekening mee te houden dat het niet evident is 
qua ruimte i.v.m. de fietspaden. Onteigenen willen we vermijden. 

Toehoorder : Er is zijn ook veel te hoge snelheden op de steenweg. 

Wijkinspecteur : er zijn regelmatig flitscontroles in de hoop de snelheid te onraden. 

Toehoorder : Zullen bij de heraanleg van de Hoeilaartsesteenweg ook de verzakte 
verkeersdrempels herbekeken worden? 

Burgemeester : waarschijnlijk wel. 
 

f. De speeltoestellen in het Park Michiels werden verwijderd. De Dorpsraad vroeg 
waarom en naar de toekomstplannen op 13/02/2019. 

 
Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 

De, na keuring uit veiligheidsoverwegingen weg genomen speeltoestellen, zullen 
vervangen worden door een speelcombinatie voor gediversifieerd gebruik voor alle 



leeftijdsklassen enerzijds 3-6jaar en 6-12jaar. Op de door een leverancier aangeboden 
combinatie is aan de jeugddienst advies gevraagd. 

 
g. De dorpsraad schreef op 13/02/2019 een advies naar de gemeente over  de 

zebrapaden van de Schoolstraat (is er niet meer na asfalteringswerken) en 
Terhulpensesteenweg aan de Poelweg (slecht verlicht). 

 
* Schoolstraat : 

Antwoord CBS tijdens zitting van 12/3/2019, en ontvangen via schrijven: 
De oversteekplaats in de Schoolstraat staat op de planning van de aannemer belijning 
om uit te voeren komende voorjaar. 
De melding is eerder subjectief. Aan de oversteekplaats thv de Poelweg zal een 
lichtmeeting worden uitgevoerd om na te kijken dat de lichtsterkte binnen de gestelde 
norm valt. 

Wijkinspecteur : Het was mijn voorstel om de oversteekplaatst aan de school te 
verplaatsen omwille van de veiligheid, wat inmiddels ook gebeurd is, omdat dit nogal 
dicht tegen de hoek van de straat met de steenweg lag. Ook zijn de hekken aan de 
kleuterschool inmiddels geplaatst. 

Secretaris : er zijn nu werken aan de gang om de borduren te verlagen om het oversteken 
te vergemakkelijken, bijvoorbeeld ook voor kinderwagens. 

* Poelweg : 

Voorzitter : verder hebben we heel recent nog een advies uitgebracht over het slecht 
verlichte zebrapad op de hoek van Poelweg en Steenweg, er is nog geen antwoord 
gekomen, maar we volgen het mee op, samen met de gemeente. 

Burgemeester : we zouden daar graag een verkeerseilandje voorzien om de oversteek aan 
de Poelweg minder breed te maken, dat zou al enigszins de veiligheid van de voetgangers 
verhogen, gezien de breedte. 
 
f. Laadpalen elektrische auto’s op de parking 

 
De gemeente vroeg op 28/02/2019 volgende advies aan de dorpsraad via mail: 

In het kader van de openbare dienstverplichting om laadpalen te plaatsen voor 

elektrische voertuigen wensen wij het advies van dorpsraad Maleizen te vragen 

betreffende de inplanting van een laadpaal op de parking Maleizen, zijnde aan 

huisnummer 447 op de parkeerplaats rechts van de drie andersvaliden plaatsen. Een 

laadstation voor elektrische auto’s bestaat uit twee parkeerplaatsen voor elektrische 

auto’s en een laadpaal met twee aansluitingen.  

De Dorpsraad heeft dit positief geadviseerd mits een plaatsing op een plaats zonder 
hinder en tegelijk met gemak om op te laden. 

Toehoorder : is er geen wet die bepaalt dat dergelijke palen binnen bepaalde afstand van 
woningen moeten aanwezig zijn ? 



Burgemeester : er kwam inderdaad een vraag van een inwoner voor er een laadpaal op 
openbaar domein. Bovendien heeft gemeente verplichting om 10 laadpalen te voorzien 
in de gemeente tegen 2020-2021, op verschillende locaties, dat kadert er allemaal in. 

Het gebruik van Laadpalen is betalend. De gemeente heeft een contract met Fluvius voor 
de energie levering. 

Bestuurslid: Leveren de palen groene of grijze stroom ? 

Burgemeester : in het begin zal het grijze stroom zijn, omdat we momenteel verplicht zijn 
om met Fluvius te werken, maar niets houdt ons tegen om in de toekomst anders te 
voorzien. 

 
5. Opvolging Projecten in Maleizen: RUP06  
 

Het RUP06 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in oktober 2018, nadien ook door 
de Provincie. De Vlaamse Regering tekende geen berope aan. 14 dagen na publicatie in 
Het Staatsblad door de Provicie, wordt het RUP06 definitief van kracht. 
 
Burgemeester : Wanneer het RUP definitief van kracht is, zullen we beginnen te werken. 
Met als prioriteit het ex-Fortisgebouw.  
We hebben aan het Vlaams Gewest tijd gevraagd om een bouwproject te realiseren en 
hebben daardoor dan 2 jaar uitstel gekregen van leegstandtaks op een commercieel 
gebouw. 
‘Elk zijn Huis’ heeft het gebouw al onderzocht, er is betonrot vastgesteld en dus heeft de 
gemeente nu al een sloopvergunning aangevraagd. Het slopen zal niet meteen starten, 
want er is daar een ondergrondse garage, we willen eerst overleggen over wanneer we 
dat gaan slopen ivm. de bouwput die dan ontstaat, zodat we die niet tussentijds moeten 
dichtgooien voor de veiligheid. 
In de plaats van het ex-Fortisgebouw mogen maximum 40 woningen komen, een mix van 
zowel sociale- als van Vlabinvest woningen. Van verschillende grootte en aantal kamers, 
niet noodzakelijk alles ondergebracht in 1 gebouw, het kan ook verdeeld worden over 2-
3 gebouwen. Plannen van uitzicht zijn er nog niet, de grote bomen aan de kant van de 
Steenweg moeten in elk geval behouden blijven, de inrichting van het park op het terrein 
zal gebeuren in overleg met de gemeente. 
 
Toehoorder: zit er asbest in ? 
Burgemeester : ja 
 
Voorzitter : hoe lang is die sloopvergunning geldig ? 
Burgemeester : 2 jaar 
 
Toehoorder: hoe hoog is het bedrag van de leegstandstaks ? 
Burgemeester : een bedrag met zeker 5 nullen, maar wij willen in elk geval leegstand en 
verval vermijden. 
 
Voorzitter : Momenteel een vrijstelling van 2 jaar voor de leegstandtax? Wat is de 
concrete planning ? 



Burgemeester : Vanaf mei dit jaar start die termijn, eens gesloopt, vervalt de 
leegstandtaks omdat er de facto geen gebouw meer is dat leegstaat. We gaan ook 
proberen terug te koppelen via Elk zijn Huis om inwoners inspraak te geven in het soort 
van gebouwen dat er komt. Energiezuinig en zonnepanelen is in elk geval verplicht 
 
Voorzitter: wat zijn de meer concrete stappen naar het centrum toe ingevolge de 
voorstellen uit de burgerparticipatie ? Zal Meneer Knaepen/Ouwe Schuur gaan verkopen? 
Burgemeester : het is te vroeg om dat te beoordelen, want we wachten om in gesprek te 
gaan tot het RUP van kracht is. Er zijn 2 projectzones : ex-Fortisgebouw en de zone 
centrum, ex-Fortis hebben we als eigenaar in de hand, van het centrum zijn we geen 
eigenaar. 
 
Toehoorder a : is iedereen op de hoogte dat er een vergadering is geweest over heraanleg 
van de Ring Oost, dat zal grote impact hebben op wat er in Maleizen gaat gebeuren, er 
gaat een oprit E411 verdwijnen met impact op verkeersstromen die bijkomend naar 
Maleizen gaan komen. Dat wordt heel moeilijk als AWV nu al niets doet, hoe gaan we het 
RUP06 dan laten rijmen met die problematiek van de Ring Oost? Er zijn al quick wins 
vastgelegd die redelijk concreet zijn.  
Burgemeester : er is nog niets vastgelegd of beslist. 
 
Toehoorder a: meestal wordt er van schetsboeken niet veel afgeweken, dit gaat een grote 
impact hebben op Maleizen. Ik ben het er volkomen mee eens dat er zwarte punten zijn 
zoals 4 Armen, Leonard, Jezus-Eik. Maar probeer u eens in te beelden als het nu al moeilijk 
is, ook in Maleizen, en nu nog een station erbij hier plus de oprit Zavelenborre die 
verdwijnt, dit gaat een onvermijdelijk effect hebben op het RUP, terwijl de bedoeling van 
het RUP juist was om die stromen verkeer toch minstens wat af te remmen, maar zo gaat 
dat niet lukken. Het is Vlaanderen, maar er gaan stromen verlegd worden met impact op 
centrum Maleizen. 
 
Toehoorder b: ik ben ook naar die vergadering geweest, maar die mensen zijn overtuigd 
dat als oprit Zavelenborre verdwijnt, het sluipverkeer dat via Maleizen naar Zavelenborre 
rijdt, dan toch ook wel zal verdwijnen. 
 
Toehoorder a: inderdaad maar de stroom naar Hoeilaart zal wel blijven doorkomen. Er 
zullen zeker effecten zijn op het RUP Maleizen. Het is een idee dat nog moet uitgewerkt 
worden, maar het wordt heel moeilijk om te concretiseren. Met al dat bijkomend verkeer 
en het kruispunt zal er altijd een bijkomend probleem zijn. Ik zou voorstellen : ga toch 
allen al eens kijken op de site want we gaan er allemaal mee te maken krijgen. 
 
Toehoorder c : quick win en tram is valt dat ook daaronder ? 
 
Toehoorder b: de bustram zou de autostrade niet verlaten, er zouden stopplaatsen zijn 
waar de bustram stopt en die hen tot aan de metro brengt. 
 
Toehoorder d: vanuit de Ouderraad van de school : ivm. het stuk naast de school dat 
parkzone wordt om veilige toegang en speelplaats voor de school : er zijn heel veel 
problemen om de boer eraf te krijgen via de kerkfabriek. 



 
Burgemeester : de kerkfabriek is inderdaad de eigenaar. 
 
Toehoorder e: het is de Vereniging van kerkfabrieken die eigenaar is, ik ben zelf al twee 
keer naar het vredegerecht in Zaventem geweest, maar de landbouwer kwam niet 
opdagen. Het pacht is aantal jaren geleden een eerste keer opgezegd, we hebben de 
landbouwer verwittigd en zijn toen al naar het vredegerecht gemoeten omdat de 
landbouwer niet wilde toegeven. Hij heeft er vervolgens een adovcaat op gezet, 
waarschijnlijk omdat hij er geld wil uithalen. Er is een nieuwe afspraak 7 mei, als hij nu 
niet komt, gaat het naar Rechtbank van Eerste Aanleg en zijn we voor jaren vertrokken, 
hopelijk kunnen we nu toch iets onderhandelen om dat te vermijden. 
 
 

6. Statuten 
 
De gemeente heeft als doel op termijn nieuwe statuten uniform voor alle Dorpsraden op 
te stellen. De exacte termijn ligt nog niet vast. Momenteel zijn we als dorpsraad nog 
gebonden aan statuten die dateren van 2004. Als dagelijks bestuur achten wij het nodig 
enkele wijzigingen aan te brengen in de huidige statuten. Vooral wijzigingen die de 
dagelijkse werking van de dorpsraad verbeteren. 
 
Het dagelijks bestuur stelt voor om een “voorstel aangepaste statuten” op te maken. Dit 
voorstel zou onderen andere volgende suggesties bevatten: 
- Vlaamse, sociale en culturele verenigingen, wij willen ook sportverenigingen erbij 
- Inwoners van Maleizen, maar ook anderen personen die actief meewerken 
- Alles moet in principe nog via post terwijl we in realiteit alles per e-mail/internet doen 
- Momenteel bedraag het ledenaantal maximum 27, we hebben altijd meer kandidaten, 

we zouden naar 35 willen gaan, om iedereen die zich zo duidelijk engageert de kans te 
geven om te participeren en met hoe meer we zijn, hoe beter voor het dorp 

 
Het voorstel zal worden bezorgd aan alle leden van de algemene vergadering teneinde zij 
hierover hun opmerking/suggesties kunnen overmaken. Komende algemene vergadering 
kan dan het voorstel definitief worden gestemd. 

 
 
7. Varia 

 
a. Samana 
 
Een vertegenwoordiger van Samana Overijse (het vroeger Ziekenzorg) stelt zich voor.  
Momenteel zijn de activiteiten van Samana Maleizen stopgezet. Er zijn geen vrijwilligers 
meer die Sanama Maleizen willen trekken. Hij doet een warme oproep naar vrijwilligers. 
 
Secretaris : wat doen jullie juist ? 
SAMANA : wij gaan op bezoek bij zieke mensen, om een babbeltje doen, en ook bij 
speciale gelegenheden zoals met Pasen en paaseitjes, met Kerstmis, eens een ontbijt aan 
bed, en dergelijke. Meestal organiseren die 1 à 2 keer per jaar een feest voor de mensen. 



 
Voorzitter : hoeveel vrijwilligers zijn er nodig ? 
SAMANA : Per vrijwilliger bezochten we in het verleden 6 à 7 mensen. 
 
Voorzitter: We kunnen vanuit de kanalen van de dorpsraad een oproep doen. 
 
De algemene vergadering stelt voor om het ook in het parochieblad en de serrist een 
oproep te publiceren. 
 
b. Leste van de moint 
 
Voorzitter : wij hebben onlangs samengezeten om het concept te bekijken : project 
momenteel loopt break-even, geen winst of verlies, we hebben subsidies bij de Koning 
Boudewijnstichting . We hebben steeds dezelfde 50 mensen die komen. 
 
Afgevaardigde werkgroep Leste : bij “Buurten op den buiten” hebben we ook nog ideeën 
opgedaan om wat meer te diversifiëren, we hebben het in het verleden ook al eens in de 
Parochieschool georganiseerd alsook in de weide van de Voorzitter Dorpsraad, maar 
meestal toch in de Rank. 
 
Voorzitter : we hebben ook thema’s aangebracht, dan is het in de Rank ook gezelliger. Als 
een vereniging een idee heeft om in het kader van de Leste iets te doen, graag, want we 
zouden dat graag organiseren, te meer het dorpscafé nu op donderdag ook terug zijn 
sluitingsdag heeft, dus dan kan de Leste de inwoners ook meer kans geven om buiten te 
komen en te buurten. 

 
We deden ook een brainstorm en hadden een idee om de dag van de verkiezingen iets te 
doen omdat dan veel mensen buitenkomen. Maar we waren te laat met onze aanvraag. 
 
Wijkinspecteur : zouden we nav. de koers iets kunnen doen ? Dat is niet de laatste van de 
maand, maar zou misschien toch kunnen ? 
 
Voorzitter : er zouden vooral van de verenigingen voorstellen kunnen komen. Als er af en 
toe een vereniging, niet alleen de Chiro en Overboard, maar ook anderen zouden kunnen 
zijn, zou dat zeker helpen. Ook KVLV plaatst haar activiteiten vaak en gericht op die 
donderdag, dus we willen graag in dat kader verderwerken, dus laat iets weten, ook voor 
eind mei : wat zouden we meer kunnen doen ? 
 
Secretaris : ook gewoon alle ideeën zijn welkom, je moet niets uitwerken, alleen ideeën 
is ook al fijn. 
 

c. Legumenhofke 
 
Toehoorder: Stelt “t legumenhofke” voor. Een initiatief  voor de verkoop van 
bio/streekgroenten (in het kader van ‘korte keten’. Je kan daar inschrijven en deelnemen. 
Het werd ook al met KVLV besproken, maar veel van hun oudere leden hebben nu ook al 
hun eigen uitgebouwde moestuin. De Toehoorder heeft er zelf ook een, en dus ook maar 



1 aandeel. Toehoorder zal zelf verder opvolgen of er interesse is vanuit de organisatie om 
naar Maleizen te komen. 
 
Bestuurslid: misschien kan gevraagd worden dat die organisatie hun project komen 
voorstellen op een Leste van de Moint ? 
 
Voorzitter : dat is commerciële activiteit, we moeten zien om niemand van buitenaf aan 
te trekken in concurrentie met onze lokale handelaars, dat kunnen we als Dorpsraad niet 
maken. 
 
 
d. Terhulpensesteenweg aan School en Park Michiels 
 
Toehoorder:  het parkeergedrag aan de school en het park is ernstig verkeerd. Voetpaden 
staan vol geparkeerd waar het eigenlijk niet mag. Kan daar iets aan gedaan worden ? Er 
is een vraag om te sanctioneren als waarschuwen alleen niet meer helpt, misschien eens 
een advies uitbrengen naar de gemeente ?  
 
Secretaris : kinderen worden naar de Chiro gebracht, maar er zijn ouders die nog altijd 
niet correct parkeren, er wordt aan de Chiroleiding gevraagd om de ouders nogmaals te 
sensibiliseren om erop te letten. 
 
Toehoorder : er is ook een snelheidsprobleem, er komen auto’s aan meer dan 100 km/u 
voorbijgescheurd. 
 
Voorzitter : we hebben het al vele keren geadviseerd, we hebben ook gevraagd om extra 
verkeersborden te zetten, maar het is een gewestweg en de gemeente kan niet veel doen, 
maar we blijven aan de kar trekken, samen met de gemeente. 
 
Bestuurslid : het stukje park aan de straatkant ligt ook weer vol met blikjes bier, plastic, 
enz. 
 
Toehoorder : we kunnen misschien een ludieke actie opzetten samen met de Chiro, een 
dikke duimgeven als het goed is en naar de mensen toe gaan als er slecht geparkeerd 
wordt ? 
 
Bestuurslid : dat probleem bestaat niet alleen in Maleizen. We moeten geen maatregelen 
treffen, want het probleem zit tegenwoordig overal, zolang de mensen niet beseffen dat 
ze zich aan de regels moeten houden. Je mag zoveel borden zetten, zelfs politiemensen, 
dat verandert niets. 
 
Toehoorder : kinderen kunnen mensen aanspreken 
 
Bestuurslid: da’s gevaarlijk voor ongevallen, ouders zouden moeten weten hoe ze moeten 
parkeren. 
 



Toehoorder: u heeft gelijk, bovendien is er daar veel druk verkeer, en als je je goed 
parkeert, dan wordt er meteen en veel geclaxonneerd, kan de Chiro eens de ouders 
aanspreken in dat verband ? 
 
Voorzitter : dat werd al systematisch gedaan, er werden ook ook vlaggen en linten 
geplaatst, maar ouders blijven zich zo parkeren uit schrik van een aangereden kapotte 
spiegel te hebben. Veel mensen kennen ook de wet niet ivm. beurtelings parkeren. 
 
Toehoorder : er is maar 1 oplossing : laat de politie daar eens gaan toekijken, adviseren 
én optreden. 
 
e. Woord van de voorzitter. 
 
Wij worden als bestuur Dorpsraad héél vaak geconfronteerd met negatieve zaken, 
ergernissen en individuele problemen. We krijgen heel weinig positieve reacties. Dus we 
doen graag een oproep om ons ook eens te ondersteunen. 
 
Ook waar we iets willen organiseren, we willen geen klaagmuur zijn, maar we willen 
samen aan iets bouwen, ik ben blij dat Ivo Debroux wil meewerken aan nieuw dingen en 
dat er nieuwe geëngageerde dorpsbewoners zijn. 
 
Wij proberen als bestuur zoveel mogelijk vrijwillig te helpen, er komt heel veel op ons af, 
we komen regelmatig samen, maar wat ontbreekt zijn soms eens de positieve verhalen 
over de dorpsraad. In plaats daarvan krijgen we wel heel veel negatieve dingen te 
verwerken, omzeggens 80% van de reacties zijn negatief. 
 
Dus, hierbij een warme oproep om eens een positieve feedback te geven. Als er mensen 
zijn binnen de AV die willen meehelpen zonder daarom in het bestuur te zitten, maar wel 
stilletjes willen meehelpen, dan horen we dat graag. Stuur uw ideeën door. Jullie zijn 
allemaal héél erg welkom, wij zouden dat geweldig vinden ! 
 
f. Toekomsttafels : warme oproep om deel te nemen ! 
 
Burgemeester : we zijn nu in de 1e fase : samen nadenken over toekomst Overijse, alles 
kan, iedereen mag naar elke tafel gaan. Daaruit zullen dan een aantal thema’s komen, die 
worden in 2e fase aangepakt. We hebben daarvoor Levuur onder de arm genomen, we 
geloven heel erg in participatief project en zo leren de ambtenaren en mandatarissen ook 
hoe je de mensen op een toffe manier kunt laten deelnemen. Hier in Maleizen is het 
zondagvoormiddag tijdens de mis en de burgemeester heeft vernomen dat sommige 
mensen mogelijk niet op eigen middelen elders kunnen geraken, wel, die mogen altijd 
Burgemeester Inge contacteren en dan komt ze de mensen ophalen om met haar zelf mee 
te mogen rijden. 
 
Hoe was het meerijden vanaf de markt ? 
Iedereen praatte over de mobiliteit, een beetje onvermijdelijk in het spitsuur. 

 
g. Tour de France :  



 
Burgemeester: op 6 juli komt de Tour voorbij, we gaan iets proberen te organiseren met 
Maleizen en zullen daarvoor nog kontakt opnemen. 
 
h. Inschrijvingen op school 

 
Toehoorder: in alle scholen van Overijse zal er vanaf volgend jaar gestart worden met 
digitaal inschrijven. 

 
 
8. Agenda 

 
- vandaag Leste 
- zaterdag spaghetti VBS 
- Koers op 18 mei en schoolfeest lotharingenkruis 
- 11 mei schoolfeest maleizen VBS in de school 
- laatste weekend mei verkiezingen 
- eind juni : Leste van de Moint “summer” met cocktails in de Rank met parallel een 

workshop voor kinderen voor Tshirts ism. KVLV, wel met inschrijving voor het materiaal 
- 14 mei patchwork  
- 5 mei mountainbike Hagaard 
- 18 juni zomerwandeling 
 
Deze lijst is niet volledig, dus kijk op website Dorpsraad Maleizen en op Facebook 
 
- 21 juli waarschijnlijk terug apero nationale datum waarom de Leste eigenlijk is 

begonnen, is ook terugkeer van Chirokamp Maleizen 
 
Een lid van de AV vraagt een warm applaus voor de inzet van het bestuur, dat er ook 
spontaan komt. 
 
De Voorzitter sluit vervolgens af om 21u30.  


