INHULDIGING SPEELZONE SOHIECENTRUM VAN HOEILAART

Het is altijd leuk om op een dag als deze even het woord te mogen nemen. Toen eind van de
tachtiger jaren een paar engageerde mensen in Hoeilaart zich wilden inzetten voor een gezonde
samenlevingsopbouw hadden ze wellicht niet gedacht dat ook deze speelzone één van de uitlopers
zou worden van de vzw Hoeilaart 2000.
Toen die vzw in 1989 werd opgericht met een aantal mensen, waaronder Jos Uyttenbroeck, Willy
Vanstallen, die hier vandaag ook nog bij zijn, maar ook Joris Van Assche, Albert en Betty Joly om maar
een paar namen te noemen, was het hoofdzakelijk de bedoeling om mensen die zich in onze
gemeente wilde integreren, dus ook inwijkelingen, aan een betaalbare woning of betaalbare grond te
helpen. Iedereen zag duidelijk hoe de dreiging voor de verstedelijking alsmaar groter werd, en hoe
de eigenheid van Hoeilaart, maar ook van andere gemeenten in de rand van Brussel dreigde verloren
te gaan. Daarom werd de vzw Hoeilaart 2000 opgericht en werden een aantal projecten opgestart.
Mensen aan betaalbare woningen helpen voor zover ze bereid waren zich te integreren in onze
gemeente en in het gemeenschapsleven was het maatschappelijk project van de vzw. Het is in die
zin dat ondermeer ook grote verkavelingen werden begeleid en geadviseerd. In de Regenboogstraat
werd een volledig project opgezet, waarvoor achteraf ook het statuut van een sociale verkaveling
werd bekomen omdat sociaal verder gaat dan alleen maar goedkoop en beperkte inkomsten.
Betaalbare woningen, betaalbare gronden moesten gebonden zijn aan een bepaald engagement naar
de gemeente toe en naar de integratie binnen de gemeente. De belangrijkste projecten waren zeker
en vast de Regenboogstraat maar ook Krekelheide. De vzw was er niet om winsten te maken maar
wel om een project te realiseren.
Op dit ogenblik worden andere wegen bewandeld en leek het ogenblik aangebroken om een
bestemming te geven aan de inkomsten die al die jaren werden gerealiseerd door het vele werk van
de vrijwilligers binnen de vzw.
Het is in dat opzicht dat werd gezocht naar een bestemming die uiteraard ook zou te maken hebben
met de samenlevingsopbouw binnen onze gemeente. Er werd een wedstrijd georganiseerd en het
project dat Architect Polak naar voor bracht leek ons het meest te beantwoorden aan de
doelstellingen van de vzw. Ik denk dat ik de stem vertolk van het volledige bestuur, de voorzitter Jos
Uyttenbroeck, de penningmeester Willy Vanstallen maar ook onze secretaris Paul Van Orshoven die
het vandaag veel te druk had met lesgeven en er spijtig genoeg niet kon bijzijn, en de andere leden
van ons bestuur Koen Geers die er ook is, en Betty Joly. Ik dank ook het volledig gemeentebestuur en
de burgemeester voor de schitterende samenwerking bij de totstandkoming en de uitwerking van dit
project en ik ben ervan overtuigd dat na de realisatie van belangrijke verkavelingen ook deze
speelzone rond het Sohiecentrum aan de Hoeilaartse gemeenschap een nieuwe aangename plek
geeft om mekaar te ontmoeten en onze samenleving in zijn volle diversiteit verder op te bouwen.
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