
Ik ben Patrick Demaerschalk, een echte Hoeilander. 

Graag stel ik mij voor :  Ik woon van bij mijn geboorte in 
Hoeilaart.   Net als mijn Beatrice Van Parijs ben ik 50 jaar 
en we zijn 27  jaar gelukkig getrouwd.  

Ook onze zonen, Cedric 17 en Mathieu 11, zijn ook echte 
Hoeilanders..  Ze hebben hier school gelopen en zijn beiden  

lid van Erc Hoeilaart.  Als enthousiaste mama en papa volgen we de 
wedstrijden elk weekend trouw op.    

 

Ik werk als Commercieel Directeur Benelux bij Alpha Card. Samen met mijn 
verkoopsteam commercialiseren we kredietkaarten zoals American Express, 
Mastercard en Visa bij bedrijven. Een boeiende, uitdagende job 

 

Mijn hobby’s ?  Voetbal en in de eerste plaats supporteren voor de teams van 
mijn zonen. Vroeger was ik scheidsrechter, zo’n voetbalmatch in goede banen 
leiden geeft wel een adrenalinestoot. Verder gaan we graag op reis want reizen 
is niet alleen ontspannend maar ook verrijkend. 

 

De politiek in Hoeilaart houdt me bezig ! Nog altijd ! 

 

Politiek staat voor mij gelijk aan het woord uitdaging.  Eentje van denken, 
durven opkomen voor rechten en noden maar vooral van DOEN.  Eerst en 
vooral zelf uitmaken waar je voor staat, vervolgens je streefdoelen stellen.   
Weten waar je sterk in bent, weten waar je hart ligt.   

Logisch dat mijn 12 jaren  ervaring als schepen in Hoeilaart  mij dan de weg 
wijst.  Zes jaar aan de zijlijn gaf me de kans om toe te kijken, te analyseren. 18 
jaar politieke ervaring in Hoeilaart het blijft je bezig houden. 

3 kerngroepen springen er uit : 

Wat mij aan het hart ligt is cultuur & sport, je kan je politiek verleden niet 
zomaar ongeïnteresseerd achterlaten .   

Sport en cultuur “vormt” jong en oud, is onontbeerlijk om de kijk op de wereld 
te verruimen, broodnodig om creativiteit aan te wakkeren.   

 

De jeugd is een bouwsteen van de maatschappij.  Hen ondersteunen, hun 
noden en vragen aanhoren en samen trachten op te lossen vormt een enorme 
uitdaging.  Open staan voor de jongere generatie blijft een must, ook zij kunnen 
af en toe ogen openen.  Dat moeten we durven zien. 



 
Ten slotte : de vrijwilliger, mensen die zich zonder eigenbelang inzetten voor 
anderen in deze wereld is zonder meer lovenswaardig te noemen.  Streven naar 
een op maat gemaakt statuut voor hen blijft een uitdaging. 

De gemeente en zijn bestuur speelt hierin een sleutelrol. De burger verwacht 
een modern bedrijf met de nieuwste inzichten maar toch ook nog menselijk en 
dicht bij de realiteit van het dagelijkse leven.  

 

Voor een dergelijke uitdaging, die nooit perfect te overzien is, moet je 
idealistisch genoeg zijn om eraan te beginnen.  Met complexe dingen kunnen 
omgaan, grondig zijn en toch zijn aandacht over vele dingen kunnen verdelen. 
Het perfecte betrachten en toch weer kunnen relativeren, kunnen organiseren, 
mensen kunnen bewegen in grote getale, doortastend zijn en toch oor hebben 
naar de ideeën van de anderen. 

 

Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober ? 

 

Na 4 jaar afwezigheid stel ik vast dat de huidige meerderheid een copy en past 
beleid gevoerd hebben zonder veel creativiteit. 

Tevens zie ik dat Cd&V Nva een nieuwe ploeg tussen de lijnen bracht die willen 
breken met het verleden en die er voor gaan met sterke en inhoudelijke 
kandidaten en een goed uitgedoktert programma 

Ik stel ook vast dat er weinig visie aanwezig is bij de bestaande meerderheid, de 
meeste plannen worden voor zich uit geschoven en hadden al lang kunnen 
aangepakt of gerealiseerd worden. 

 

Daarom stel ik me opnieuw kandidaat… als lijstduwer. 

Ik beschouw dit dan ook als een ereplaats en een erkenning van mijn  12 jaar 
als gewezen schepen van Cultuur, Sport, Toerisme, Middenstand & 
Ontwikkelingssamenwerking, waar ik fier op terugblik en waar ik heel wat heb 
kunnen realiseren voor Hoeilaart samen met de bevolking, de verenigingen en 
niet te vergeten het gemeentepersoneel. 



De lijst duwen staat gelijk aan anderen vooruit stuwen…samen als een ploeg is 
dan ook een schitterende uitdaging. 

Voor de campagne heb ik gekozen voor de slogan : “Hoog tijd voor een beter 
Hoeilaarts beleid ” 

En daar heb ik mijn redenen voor 

 

In tal van domeinen zie ik in het huidig beleid een gebrek aan creativiteit en 
nieuwe ideeën. 

 

Van het progamma van de verkiezingen van 2006 blijft niet veel overeind, veel 
goede bedoelingen doch weinig realisaties, deze worden stuk voor stuk 
doorgeschoven na de verkiezingen van 2012. Nieuwe beloftes ? 

 

Waar zijn de plannen uit de vorige legislatuur naar toe ? Waar wil men naar toe 
? Enkele voorbeelden 

Voor de sporters : overdekte petanquepisten ? aanleg atletiekpiste samen met 
de buurgemeenten Overijse, Huldenberg & Tervuren ? heraanleg van het 
kunstgrasveld, was door de vorige meerderheid voorzien voor 2011?  inrichten 
van 2e veld voetbal als multifuncitoneel terrein voor tennis, voetbal, ea ? 

Tennis & Hockeyvereniging Oranje ondersteunen in hun plannen en een 
gebruiksovereenkomst maken waarbij de Hoeilaartse verenigingen deze 
infrastructuur eveneens kunnen gebruiken. 

Maar ook in andere domeinen is er weinig beweging, letterlijk en figuurlijk. 

Mobiliteit : geen aanpassingen om vlottere doorstroming te realiseren en 
gevaarlijke punten op te lossen.  Rondpunt Frans Verbeekstraat, 
Denayerstraat, Jozef Kumpstraat – Frans Verbeekstraat.  Overleg met Overijse 
hoe het verkeer dat de  E411 verlaat in Maleizen kan ontmoedigd worden door 
het verkeerslicht op de afrit langer te doen branden. 

 

Cultuur : Felix-Sohiecentum werd door de vroegere meerderheid opgestart, 
echter met volledige andere zienswijze en met een luisterend oor naar de 



verenigingen, realisatie van de infrastructuur van dit centrum had in nauw 
overleg moeten gebeuren met omliggende gemeenten en rekening houdend met 
de complimentariteit tussen Den Blank, De Bosuil en het Felix Sohiecentrum.   

 

Toerisme : verbroederen  met gemeente waar we een link mee hebben en waar 
Nero ook een thuis heeft. 

 

Sociale huisvesting : contactpunt dat echt werkt voor de bewoners van 
Sloesveld en waar gehoor gegeven wordt aan de verzuchtingen van deze 
bewoners, ook hier heeft de gemeente een belangrijke rol te spelen vermits zij 
afgevaardigden hebben in de raad van bestuur de huisvestingsmaatschappij. 

Financiën : oogt mooi, doch grote dossiers dienen nog afbetaald te worden 
denken we maar aan het Felix-Sohiecentrum, de Service Flats, de 
Brusselsesteenweg, enz... en dit zal men maar pas voelen in 2013, dus zeggen 
dat de Hoeilanders op hun 2 oren mogen slagen is de waarheid geweld aan 
doen,  

 

Tot slot inspraak en openbaarheid van besturen : Van inspraak is niet veel 
sprake.  De raden worden geneutraliseerd en de schepen van oa cultuur & 
sport moet haar begroting zelf niet meer verdedigen en toelichten op de raden 
want dit gebeurd door de cultuurbeleidscoordinator.  Aan sommige raden 
wordt zelfs al een aantal jaren geen advies meer gevraagd over de begroting van 
het volgende jaar, er zijn andere tijden geweest. 

De verenigingen worden ook vaak niet betrokken bij het totstandkomen van 
activeiten of er worden organisaties op poten gesteld in een zéér beperkt 
comité. 

 

Omdat het huidige beleid wel dringend in vraag moet worden gesteld, omdat 
Hoeilaart me te nauw aan het hart ligt, ben ik dus terug kandidaat in 2012. 

De slogan : “Hoog tijd voor een beter Hoeilaart beleid “ zegt duidelijk waar het 
omgaat bij deze verkiezingen. 



Met mijn plaats als lijstduwer op de CD&V/NVA lijst toon ik ook mijn 
persoonlijke ambitie, waar ik voor sta : LIJST DUWEN IS HOEILAART 
VOORUIT STUWEN. 

 

Coordinaten : 

PATRICK DEMAERSCHALK 

Boomgaardlaan 22 

Tel : 02/6576846 

Gsm : 0475/974714 

Mandaten : Voorzitter Vast Commissie van Advies Sport, Lid Raad van Beheer 
Felix Sohiecentrum, Lid van de Raad van beheer Bibliotheek 

Facebooklink & Linkedin 

E-mail adres : patrick.demaerschalk@alpha-card.com 

 


