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Betreft: Advies Seniorenraad over ‘proefproject inzet gemeentelijke bus en/of 

intergemeentelijk overleg De Lijn ivm bediening wijken buiten centrum’.  

 

 

Beste voorzitter, 

 

Het college van burgemeester en schepenen besprak het advies van de 

Seniorenraad in verband met de vraag naar het opstarten van een 

proefproject met de gemeentelijke bus en overleg met de Lijn in verband 

met de bediening van wijken buiten het centrum. 

 

Wat de Lijn betreft, bevestigen wij wat de bevoegde schepen u eerder al 

via mail antwoordde: De bediening van de wijken buiten het centrum 

werd besproken met De Lijn. Het is duidelijk dat, onder de nieuwe 

beheersovereenkomst van de Lijn met het Vlaams Gewest, dit geen 

prioriteit zal zijn voor de Lijn. Op welke manier De Lijn eventueel 

gemeentelijke initiatieven kan ondersteunen, zal verder uitgewerkt 

worden in 2016 en dus ten vroegste in 2017 toepasbaar zijn. 

De gemeente Hoeilaart bespreekt momenteel dus enkel nog de bediening 

van de wijken Terdelle en ’t Roth waar mogelijk een win-win kan 

gecreëerd worden voor De Lijn (betere doorstroming) en voor de 

gemeente (bediening wijken). De wijk Ten Trappen/Sloesveld wordt reeds 

bediend en dat blijft ook behouden. 

Andere wijken komen niet in aanmerking voor extra bediening. 

 

Ook het college deelt zeker de bezorgdheid rond de moeilijke 

bereikbaarheid van onder andere onze woonzorgsite voor mindermobiele 

Seniorenraad Hoeilaart  

 

Aan Gilberte Marchand 

Willem Matstraat 5 / 0.1 

1560 Hoeilaart 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 9077-4781-4391-6789 op www.verifieer.be.



 

www.hoeilaart.be  

 

2 

personen, een knelpunt dat u ook besprak met collega’s van het OCMW. 

Rekening houdend met bovenstaande informatie gaan we dus op zoek 

naar een gemeentelijk project met onze eigen bus. Het moeilijkste punt 

hierbij zal zijn om vrijwillige buschauffeurs (met het juiste rijbewijs en 

attest medische geschiktheid) te vinden. Dit is de eerste voorwaarde om 

dit project te kunnen opstarten. Een oproep in dit verband zal verschijnen 

in de Hier Hoeilaart na de zomervakantie. Nadien bekijken we verder 

welke mogelijkheden we hebben.  

Voor de timing van dit project kunnen wij u momenteel nog geen 

antwoord bezorgen. 

 

 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

      Bij delegatie art 183 gemeentedecreet 

De Gemeentesecretaris   De Schepen    

 

 

 

 

Geert RAYMAEKERS   Marc VANDERLINDEN 
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