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Ook dit jaar organiseren we een pannenkoekennamiddag ten voordele van 
een goed doel. Vorig jaar ging de volledige opbrengst naar de MS-Liga. In 
2015 houden we het lokaal en steunen we de Chiro van Hoegaarden in hun 
project voor nieuwe lokalen. Kom naar onze mini-kerstmarkt en neem je 
ouders, kinderen, vrienden en buren mee. Samen steken we de Chiro van 
Hoegaarden een hart onder de riem terwijl we genieten van een overheer-
lijke pannenkoek! Vergeet wel niet op voorhand in te schrijven zodat wij 
de juiste inkopen kunnen doen. 

Wanneer?
Zondag 20 december 2015

Hoe laat?
Van 16.00 tot 20.00 uur

Waar?
Kapittelhuys (Houtmarkt 1, Hoegaarden)

Tickets?
Bij het bestuur van N-VA Hoegaarden

Info?
carine.leys2@n-va.be; martine.vandenbroeck@n-va.be;  

liselore.fuchs@n-va.be

Pannenkoekennamiddag  
ten voordele van Chiro Hoegaarden

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zondag 24 januari 2016

Van 11 tot 14 uur

Kapittelhuys  

(Houtmarkt 1,  

Hoegaarden)

www.n-va.be/hoegaarden
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Het bestuur nodigt u graag uit op 
haar nieuwjaarsreceptie op zondag 
24 januari van 11 tot 14 uur in het 
Kapittelhuys. Samen kunnen we 
toasten op het nieuwe jaar. Dat 2016 
nog mooier mag zijn dan 2015!
Tot dan! 

Patrick Peymen
Voorzitter N-VA Hoegaarden



In 2015 zal OCMW-raadslid 
Johny Stiers na drie jaar afscheid 
nemen van de politiek. In het 
OCMW geeft hij de fakkel door 
aan Carine Leys uit Outgaarden. 
Johny vertelt ons graag over zijn 
ervaringen van de voorbije drie 
jaar.

Johny Stiers, OCMW-raadslid 
N-VA: “Ik ben geheel onverwacht 
in de politiek verzeild. Toen ik 
me kandidaat had gesteld voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2012, had ik nooit verwacht 
dat ik een mandaat zou kunnen 
opnemen. Maar na de goede score 
van de N-VA in Hoegaarden heeft 
het bestuur me aangeduid als hun 
OCMW-raadslid. Een taak die ik 
met veel plezier heb gedaan.”

POLITIEK AAN ONDERGESCHIKT 
BELANG

Vrij snel heb ik ondervonden dat 
politiek eerder van ondergeschikt 
belang is in de OCMW-raad. 

Belangrijk is hier het helpen van 
mensen in nood en als dat kan 
gebeuren boven de partijgrenzen 
heen dan doet dat deugt aan het 
hartje. In de afgelopen drie jaar 
werden honderden aanvragen 
besproken op de OCWM-raad. De 
problemen die onze mensen van 
de sociale dienst op het gemeen-
tehuis moeten behandelen zijn 
immens. Maandelijks worden die 
dossiers voorgelegd aan de raad 
die de eindbeslissingen moet ne-
men. Tot nu toe werden die beslis-
singen, op een uitzondering na, 
bijna allemaal unaniem genomen.

PENSIOEN

Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
opvolger Carine de volgende drie 
jaar dat heel goed zal doen, want 
ze is een lieve, collegiale en attente 
dame die oog heeft voor de noden 
van de mensen in het algemeen en 
vooral van diegenen die in moei-
lijkheden zijn geraakt om welke 
reden dan ook. Het is dus niet 
nodig om Carine raad te geven, zij 
is oud en wijs genoeg om zelf haar 
besluiten te nemen. Voor mij was 
het een onvergetelijke en leerrijke 
ervaring, maar hier eindigt voor 
mij het verhaal. Volgend jaar word 
ik 70. Ik ga genieten van mijn pen-
sioen. Het ga jullie allemaal heel 
goed en tot ziens!

www.n-va.be/hoegaarden hoegaarden@n-va.be

Gemeente- 
bestuur gaat  
de mist in  
bij heraanleg 
kerkhof 
De N-VA plaatst grote vraagtekens 
bij communicatie van het gemeen-
tebestuur over de heraanleg van 
het kerkhof in Hoegaarden. Die 
aanleg gaat volgend jaar na Aller-
heiligen van start, zo kondigde de 
bevoegde schepen Jos Cauwberghs 
(CD&V) aan. De N-VA pleit voor 
een stapsgewijze evolutie, met 
respect voor nabestaanden.

In 2016 plant het gemeentebestuur 
een heraanleg van het kerkhof in 
Hoegaarden. In eerste instantie 
wilde het bestuur daartoe de grove 
borstel bovenhalen, zo bleek uit de 
communicatie van de bevoegde 
schepen. Niet alleen graven waarvan 
de concessie verlopen was, zouden 
daarbij eventueel vernietigd worden. 
De deksteen, waarvoor nabestaan-
den vaak veel geld betaald hebben, 
mocht niet behouden blijven. Enkel 
een (nieuwe) kopsteen zou volgens 

het nieuwe plan nog worden toege-
laten. Voor de nog lopende conces-
sies zou het gemeentebestuur die 
bekostigen. Voor de andere graven 
zouden die kosten voor een nieuwe 
steen ten laste komen van de nabe-
staanden. 

GEVOELIG DOSSIER
Door de gebrekkige communicatie 
van het gemeentebestuur kent dit 
project een valse start. Laat ons 
duidelijk zijn, wij zijn niet tegen 
verandering. We kunnen ons zeker 
vinden in de aanleg van een ster-
retjesweide of het voorzien van een 
overdekte ceremonieruimte. Maar 
we pleiten er wel voor elke verande-
ring doordacht aan te pakken.  
 
RESPECT VOOR LAATSTE  
RUSTPLAATS 
Een kerkhof is een plaats waar we 
rust en troost zoeken om een dier-

bare overledene te herdenken en het 
verlies te verwerken. Een kerkhof 
straalt die rust in vorm en uitzicht 
dan ook uit. Maar volgens ons ver-
dient de laatste rustplaats van onze 
overledenen en het verdriet van de 
nabestaanden vooreerst het nodige 
respect. Daarom kiezen wij voor 
stapsgewijze evolutie, niet voor een 
bruuske omwenteling.
STAPSGEWIJZE EVOLUTIE 
Graven waarvan de concessie 
verlopen is en de familie deze niet 
verlengt, kunnen ook vandaag reeds 
verwijderd worden. Daarnaast kiest 
men  steeds meer voor crematie. Dat 
betekent dat er stapsgewijs ruimte 
vrij komt. Beetje bij beetje kunnen 
we zo evolueren naar een andere 
rustplaats waar ruimte eventueel 
zou zijn voor groen, waar zitplaats is 
om tot rust te komen, …

Wissel van wacht bij het OCMW

Fietsende schoolkinderen en wie-
lertoeristen zullen nog even moeten 
wachten op de nieuwe fietspaden 
aan de Waversesteenweg. Door een 
onzorgvuldigheid van het schepen-
college loopt het hele project vertra-
ging op. Blijkbaar zijn de plannen 
gebaseerd op oude ruilverkavelings-
plannen met oude rooilijnen. Een 
opmerkzame burger had het sche-
pencollege al enkele malen gewaar-
schuwd, maar de plannen werden 
toch doorgeduwd, met alle gevolgen 
van dien. Het schepencollege moet 
haar huiswerk opnieuw maken.

De nonchalance van het schepencol-
lege heeft het project de spreekwoor-
delijke das omgedaan. Het schepen-
college legt de schuld volledig bij 

de persoon die de plannen heeft 
opgemaakt, maar vergeet haar 
eigen verantwoordelijkheid. 

EXTRA KOSTEN
Het project is niet volledig afge-
voerd, maar wordt nu met enkele 
maanden opgeschoven. De vertra-
ging zou de gemeente zogezegd 
niets kosten, maar men moet wel 
grond kopen om de rooilijnen correct 
te kunnen plaatsen. Landbouwgrond 
kost niet erg veel, maar beweren dat 
het de gemeente niets zal kosten is 
niet correct.

GEBREK AAN VERANTWOORDELIJK-
HEIDSGEVOEL 
De N-VA-fractie vindt het erg spijtig 
dat het schepencollege duidelijk 

onvoldoende aandacht besteed heeft 
aan dit mooie project. “De proble-
men met de rooilijnen waren vele 
maanden eerder aangegeven, maar 
het gemeentebestuur heeft hier nooit 
gehoor aan gegeven. Nu steken ze 
de schuld van de vertraging volledig 
op andere personen terwijl ze deze 
situatie hadden kunnen voorkomen,” 
meent fractieleider Liselore Fuchs. 

Nonchalance schepencollege vertraagt aanleg  
nieuwe fietspaden Waversesteenweg

Bekijk hier onze voorstellen voor het  
Klimaatactieplan Hoegaarden 2015

http://hoegaarden.n-va.be/onderwerpen/klimaat-en-energie



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


