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Hoorzitting over toekomstige structuur van de gemeente

Waar wonen en werken?		
Op de gemeenteraad, een hoorzitting en andere inspraakmomenten kwam
het ontwerp van ruimtelijk structuurplan voor heel Hoegaarden aan bod.
Het plan legt de toekomstige ontwikkeling vast van de dorpskernen en het
platteland. De gemeente dient de details uit te werken per woongebied,
bedrijvenzone, verkeersassen…

Schepen Fred Francart (links) en CD&V-mandatarissen in het Delleke

Schepen van Ruimtelijke Ordening
Fred Francart: ‘Zo tekent het plan
de woonbehoeftes uit aan de hand van
de te verwachten in- en uitwijking, de
geboortes en sterftes. In eerste instantie volstaan de bouwgronden en renovaties in de huidige woonkernen. Tot
2025 zou dit toereikend zijn. Expansie
is in de eerste plaats gesitueerd aan
het kerkhof en in het Delleke. Belangrijk is dat zonevreemde gebouwen nu

kunnen worden geregulariseerd.’
De belangrijkste natuurgebieden zijn
de Jordaanbeek, Molenbeek, Meldertbos, Schoor- en Nermbeek en Keverlo
(Rommersom). Landbouwgebieden
vind je op de grote plateaus, met enkel
aan de randen zones voor hoeves. Op
enkele plaatsen dient de bestaande
situatie te worden aangepast aan de
regels: het containerpark aan het
station moet zone voor nutsvoorzie-

ning worden, de zone aan tennis en
hockey is recreatiegebied, De Polder
zal dienen voor zowel bedrijven als
voor diensten (zoals kinderopvang,
muziekschool).
Schepen Francart: ‘Hier en daar zijn
correcties nodig. Zo moeten de begraafplaatsen van Hoksem en Meldert
officieel in zones voor nutsvoorziening komen te liggen. Een stuk grond
aan de Kloosterstraat hoort thuis in de
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woonzone. Ter compensatie zal elders
‘ecologisch parkgebied’ bij worden
gecreëerd, denk aan de ruimte tussen
Drogenberg, Paardskerkhofstraat en
Begijnenblok in Meldert.’
Het plan is belangrijk voor de aanduiding van bedrijventerreinen. De gemeente wordt in haar ambitie evenwel
beperkt door de beperkende regels
van het provinciale structuurplan.
Voor Hoegaarden moet je vaststellen
dat de bedrijvenzone Bleyveld volzet
is. In Altenaken zijn nog percelen
beschikbaar maar dat vergt de aanleg
van een ontsluitingsweg. In Overlaar
kan ATMI uitbreiden via een snellere
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procedure zodra het bedrijf daar om
zou verzoeken.
En dan is er het verkeer.
Francart: ‘De as StoopkensstraatTiensestraat-Ourystraat-Stationsstraat
vormt de hoofdverkeersas. De weg
naar Tienen, door Klein Overlaar,
wordt uitgerust als as voor bus- en
fietsverkeer. Gasthuisstraat en Pastoriestraat maken deel uit van de
centrale lus. De overige straten hebben een lokaal belang en kunnen als
zone 30 worden beschouwd. In de
deelgemeenten blijven de bestaande
doorgangswegen behouden. De
doortochten in Hoegaarden, Meldert

en Hoksem worden (zoals eerder in
Outgaarden) heringericht.
Fred Francart: ‘Er worden toeristisch-recreatieve elementen, zoals
de Tuinen, verder ontwikkeld. Dat
kan in combinatie met een verkeersluw centrum. Het plan geeft ons
de mogelijkheden om een leefbare
dorpscentra te ontwikkelen, op maat
van het platteland maar met bovenlokale elementen. Onderwijs, sport,
toerisme… behouden hun plaats in de
kernen waarbinnen met de opmaak
van ‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’
kansen op kwaliteitsvol wonen zullen
worden aangeboden.’

De scholen bouwen voor de toekomst
De evolutie van het leerlingenaantal
zet de beide schoolnetten in de gemeente aan tot investeringen. Terwijl
het Sint-Janscollege in fasen werkt
aan de restauratie en modernisering
‘op het kasteel’, werkt Mariadal
acht bijkomende klaslokalen af. De
gemeente schiet ter hulp door in af-

wachting lokalen in De Polder aan de
school te verhuren.
De gemeenteschool heeft er pas een
renovatie opzitten maar woekert verder met de ruimte. Indien de huidige
trend zich doorzet dient de school de
komende jaren zes klaslokalen bij te
bouwen. Dat vergt een lange voorbe-

reiding, inzake subsidiëring. Eerder
werd aan de straatzijde (rechts) een
blok bijgebouwd (die eventueel ook
als woonhuis kan dienen). Datzelfde
is nog mogelijk aan de kant van ‘de
bank’ (links).

Buren welkom in OCMW-woonzorgcentrum Villa Hugardis
Het OCMW organiseerde een ontmoeting tussen de bewoners van het
woonzorgcentrum Villa Hugardis en
de bewoners van de nieuwe huizen
in de Maagdenblokstraat.
OCMW-voorzitter Wily Lambrechts:
‘Er was muziek, twee petanquebanen
werden geopend en bespeeld,ook door
de bewoners van het woonzorgcentrum, en er was een barbecue. Het had
als doel dat zijn bewoners kennismaken met de bewoners van de nieuwe
Maagdenblokstraat om zo tot meer
sociale contacten te komen.’
Aan het woonzorgcentrum aan de Maagdenblokstraat is een petanquebaan aangelegd.
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Willy Lambrechts onderstreepte het
belang van deze ontmoeting: zeker
voor de bewoners van het woonzorgcentrum die een verminderde mobiliteit hebben, zijn contacten met de
onmiddellijke omgeving belangrijk
voor hun welbevinden.
Deze ontmoeting verliep onder een
stralende zon met allemaal blije mensen in een toffe omgeving. Kortom
een leuk initatief.
OCMW-voorzitter Willy Lambrechts (rechts) ontvangt buren in de cafetaria van Villa Hugardis

Kinderopvang schakelt over op groenten en fruit
Schepen Godelieve Hardiquest had gedeputeerde Monique Swinnen, en
haar collega’s uit het schepencollege Jean-Pierre Taverniers en Marleen
Lefevre, op bezoek in De Polder. De kindjes schakelen er over op seizoensgebonden groenten, fruit, fruitsap en andere gezonde tussendoortjes.
De campagne heeft de steun van het
provinciebestuur, Leader, producenten
in de streek.
Vijf gemeenten uit Oost-Brabant
neemt deel met hun buitenschoolse

kinderopvang. In andere gemeenten
schakelen ook de onthaalouders over
gezonde voeding uit eigen streek. Samen worden negentien deelgemeenten
bereikt. Voor de leveringen wordt sa-

mengewerkt met bakkerij en boerderij
De Brabander (Kersbeek) en fruit en
dranken Vanhellemont (Meensel).
De Polder vangt nu tweehonderd
kindjes op.
De gebouwen zijn uitgebreid en de
laatste aanpassingen worden nu uitgevoerd.

Een lekker tussendoortje in de kinderopvang, met Monique Swinnen, Godelieve Hardiquest en Marleen Lefevre
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Samen met Jacqueline Vanderkloet,
tuinontwerpster met internationale
faam en met Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa, hebben de
kindjes van het 2de leerjaar van de
gemeenteschool bloembollen leren
planten in de nieuwe bloemenborder
van de Tuinen Even later kwamen de
kinderen van Mariadal aan de beurt.
Ze werden aangemoedigd door leden
van het schepencollege. De border
past binnen het Europees project
Bio-Ecologica (duurzaam tuinieren).
Ook de nieuwe ringweg door het park
wordt momenteel aangelegd met Europese steun. De kinderen vonden het

leuk. Na het planten van de bloembollen kregen ze in de neo-gotische
serre nog een hapje en een drankje.

De scholieren werden na afloop getrakteerd in de
serre. Op de achtergrond schepen Filip Havet

Wandeling tegen armoede
in Hoegaarden
Willy Lambrechts, OCMW-voorzitter,
lichtte tijdens de wandeling op de Dag
tegen de Armoede de werking van
OCMW-diensten toe. Het leefloon
alleen volstaat niet. Het bedraagt voor
een alleenstaande 726 euro per maand
terwijl men, zonder auto en andere
luxe, minstens 980 euro nodig heeft.
Zelfs van de werkende bevolking in
België is vijf procent arm. En het
kan iedereen overkomen. Op de tocht
vulden An Van Ende en Veronique
Sermon aan: de huistaakbegeleiding,
de culturele bijstand, Buren voor
Mekaar,… De diensten benaderen
armoede in haar maatschappelijke
context. Het vergt meer dan een uitkering om te vermijden dat gezinnen en
hun kinderen worden uitgesloten. De
wandeling bijvoorbeeld wilde bijdragen tot het bestrijden van vooroordelen. De huisbezoeken door vijftig
vrijwilligers leverden duizend tips op.
Die leerden bijvoorbeeld dat er veel
‘armoede van het hart’ bestaat: gebrek
aan sociaal contact, verdoken problemen, nood aan een luisterend oor.
Het OCMW springt bij met een
gamma aan diensten. Voor wie hele8

maal zonder dak boven het hoofd valt
zijn er vier studio’s in aanbouw voor
tijdelijk verblijf aan de Stoopkensstraat. Die komen naast de drie woongelegenheden in een OCMW-huis aan
de Tiensstraat en de reeks gehuurde
appartementen aan de Loriersstraat en
het Gemeenteplein.
Over vrijwilligerswerk bij het
OCMW: tel. 016/80.87.86.

Willy Lambrechts licht bij de start de OCMWdiensten toe

Sprokkels
- De gemeente stelt de cafetaria van
sporthal De Struysvogel ter beschikking van jeugdhuis De Klup. Dat zal
ook dranken verstrekken aan bezoekers van de hal. De gemeente behoudt
zich het recht de sportinfrastructuur te
verhuren voor grote activiteiten waarbij in de aanpalende berging gebruik
kan gemaakt worden van een mobiele
tapinstallatie. De Klup verbindt zich
er toe de geluidsoverlast in de cafetaria te beperken zodat de activiteiten in
de grote zaal niet belast worden.
- Het schepencollege legde aan de
gemeenteraad een motie voor waarin
bij het stadsbestuur van Tienen wordt
aangedrongen op de wederopenstelling van de Hoegaardse Poort, de
traditionele toegangsweg tot de stad
vanuit Hoegaarden.
- De herinrichting van de doortocht
van de gewestweg N211 werd aanbesteed op 4 november. Het gaat, in
fasen, om de heraanleg van de zone
rondom de scholen Mariadal en de
Doelstraat, de Tiensestraat, Ourystraat, Stationsstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen nu en
de zomervakantie 2012.
- Hoegaarden is een Straffe Streekgemeente. Dat label is opnieuw bevestigd. Het geeft aan dat de gemeente
de streekproducten een warm hart
toedraagt en er ook effectief gebruik
van maakt. Dit betekent dat deze
gemeente streekproducten aankoopt
voor een minimum budget, streekpakketten geeft als cadeau en streekproducten in de dagelijkse werking
gebruikt. Hoegaarden is al langer een
Fair Tradegemeente, die producten
afneemt van de Wereldwinkel.
- Hoegaarden kreeg als laureate in de
campagne Vlaanderen Lekkerland het
recht om zich al lekkere gemeente te
profileren. Daarom hangen de horecazaken een oorkonde uit. Schepenen
Fred Francart en Marleen Lefevre
gingen op bezoek in b&b’s, restaurants en cafés om de oorkonde te
overhandigen.
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Kinderen planten bollen bij de duizend

