
De N-VA heeft de weg naar ons mooie, landelijke dorpje aan de Grote Gete ge-
vonden. Nu we de grootste partij van Vlaanderen zijn, is er geen enkel excuus

meer voor onze afwezigheid!

GEEN GESLOTEN CLUBJE
Onze eerste activiteit is een spreekavond met als gastspreker de voorzitter van het
Vlaams Parlement, Jan Peumans. Deze zal plaats vinden op zaterdag 26 maart in Zaal
Pax. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden en non-sympathisanten. De N-VA
is geen gesloten clubje maar staat open voor iedereen die er een aangename avond
van wil maken. Jan Peumans is een getalenteerd en boeiend spreker die niemand on-
bewogen zal laten.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Natuurlijk is het onze bedoeling een ploeg klaar te stomen die zal deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012. N-VA-Kamerlid Theo Francken, de peter van
deze afdeling, en Ine Tombeur, de bewegingsverantwoordelijke van Vlaams Brabant,
geven heel veel steun en advies aan onze opstartende afdeling. 

STARTBLOKKEN
We staan in de startblokken, maar het team is nog niet voltallig. Heeft u enige poli-
tieke interesse en ligt uw hart in Hoegaarden? Kom dan zeker naar de spreekavond
op zaterdag 26 maart in Zaal Pax, Tiensestraat 81 te Hoegaarden! We heten u van
harte welkom!

Het gaat goed in Hoegaarden, dat kunnen we niet ontkennen en doet ons ook onge-
looflijk veel plezier. Maar het leven staat nooit stil en dus zouden wij van N-VA maar
al te graag deel uitmaken van de toekomst van Hoegaarden. De verdere evolutie van
Hoegaarden ligt ons nauw aan het hart . Niet alleen de mooie stukjes en tradities
moeten behouden en gerespecteerd worden, ook vernieuwing is essentieel en on-
vermijdelijk. Een harmonie tussen behoud en vernieuwing zal ervoor zorgen dat ons
dorp, ons Hoegaarden, nooit haar aantrekkingskracht zal verliezen!

JAN 
PEUMANS

(voorzitter Vlaams Parlement)

Zaterdag 26 maart
Zaal Pax, Tiensestraat 81, 

Hoegaarden

We starten om 20.00 uur met een
korte verwelkoming en geven

daarna het woord aan 
Jan Peumans.
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N-VA in Hoegaarden?!

Waarom N-VA?

Hoegaardse Weetjes   Het Hoegaardse Witbier 

V.U. Liselore Fuchs
Tiensestraat 2
3320 Hoegaarden

Het witbier dat door Pierre
Celis in 1966 op de markt
werd gebracht heette aanvan-
kelijk Oud Hoegaards. Na de
overname in 1985 door Brou-
werij Artois werd het recept
gewijzigd om een groter pu-

bliek aan te trekken. 
Achteraan de flessen met zil-
veren etiket staat uitgelegd
hoe je een Hoegaarden moet
uitschenken:
1. glas afspoelen of even in

ijs leggen

2. de helft van het flesje uit-
schenken

3. 16 keer draaien om de
gistsluier los te maken

4. de rest uitschenken

(Bron: Wikipedia)



Met 13 164 voorkeurstemmen behaalde N-VA-lijsttrekker Theo Francken een prachtige electorale score.
Totaal onverwacht volgens sommigen, anderen wisten al langer wat Theo in zijn mars had. Deze jonge der-

tiger uit Lubbeek trekt immers van het allereerste uur aan de N-VA-kar, zowel in de Leuvense regio als in Brus-
sel. ‘Jong maar met ervaring’ zo kan je Theo Francken het best omschrijven.

ADJUNCT-KABINETSCHEF
Van 2001 tot 2004 werkte Theo als fractiemedewerker in het Vlaams Parlement, daarna werd hij politiek raad-
gever van Vlaams Minister Geert Bourgeois. Hij adviseerde de minister voor de beleidsdomeinen Onderwijs,
Werk, Sport en Inburgering. In 2009 ‘promoveerde’ Theo tot adjunct-kabinetschef van Vlaams Viceminister-
President Geert Bourgeois voor de beleidsdomeinen Inburgering en Vlaamse Rand.

Toen Theo op 13 juni, na 10 jaar ervaring in de Wetstraat, werd verkozen tot Kamerlid was hij er meer dan klaar
voor. Ook Bart De Wever waardeerde Theo’s expertise en hij nam hem op in zijn ‘Strategogroep’, de interne re-
flectiegroep die de zesde Staatshervorming mee vorm moet geven. 

ASIEL EN MIGRATIE
Ook in de Kamer gaat Theo’s aanwezigheid alles behalve onopgemerkt voorbij. Als partijcoördinator voor De-
fensie legt hij minister De Crem regelmatig het vuur aan de schenen en in het debat over Asiel & Migratie beet
hij zich, samen met Sarah Smeyers, de voorbije maanden stevig vast. Want ook hier moeten we nu durven ver-
anderen.

De andere partijen hebben het na enkele maanden al begrepen: met de factor
Francken hebben ze de volgende jaren rekening te houden!

België, een uniek land

Contact:
Theo Francken
Houwaartstraat 106 
3210 Linden
Theo.francken@n-va.be
www.theofrancken.eu
www.migratieblog.be 

n Een land met een unieke coalitie van ultralinkse vakbonden met de
‘haute finance’…

n Een land met Vlaamse kunstenaars of ‘cultuurdragers’  die neerkijken
op hun eigen roots en politiek compleet onderontwikkeld zijn …

n Een land met ‘intelligentsia’ die blijkbaar nooit geschiedenisonderwijs ge-
kregen heeft of met historici die heimwee hebben naar het Ancien Régime en
de periode van de Verlichting gemist hebben …

n Een land met een oude maar leuke koning, een onmondige kroonprins, en veel verheven ridders en baron-
nen … 

n Een land met privileges en ‘faciliteiten’ voor de eentaligen en minachting voor de meertaligen … 
n Een land van Walen en Vlamingen met Waalse kranten en met Belgische kranten, maar zonder Vlaamse

kranten … 
n Een land waar het hebben van een identiteit een zware zonde is en het hebben van géén identiteit het hoogst

te bereiken ideaal …
n Een land met conservatieve vakbonden en - socialisten en progressieve nationalisten …
n Een land waar het Frans spreken in Vlaanderen een mensenrecht is, maar het Nederlands spreken in Brus-

sel een uiting van racisme …
n Een land waar de minderheid de meerderheid is en de meerderheid de minderheid …
n Een land waar blijkbaar één man met één oneliner heel de internationale geldmarkt kan beïnvloeden …
n Een land waar diezelfde man, een bekend politicus, heel  de journalistieke wereld over zich krijgt als hij aan

een – overigens uitstekende – televisiequiz meedoet, maar alle andere politici dat blijkbaar wel mogen … of
is het omdat zij niet slim genoeg zijn?

n Een land waar ‘non’ zeggen een constructieve uiting is van burgerzin en  hervormen een staatsondermij-
nende activiteit …

n Een land waar niet regeren verantwoordelijk is, en goed regeren compleet onverantwoordelijk …
n Een land van (wereld)records: grootste staatsschuld, hoogste belastingdruk, meeste ministers … 

GA DAT MAAR EENS UITLEGGEN IN HET BUITENLAND …

Jong maar mét ervaring: 
Kamerlid Theo Francken



Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke
cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar op
www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u van
elke gemeente een profielschets, ook van Hoegaarden.
Het is een op maat gemaakt document vol waardevolle
statistische informatie over de gemeente en het OCMW.

De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor lo-
kale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante

gegevens over uitgaven van de ge-
meente, over het personeel, de de-
mografische cijfers, het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgelegenheid,
huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle geïnte-
resseerde burgers bevatten ze een schat aan informatie. Meer weten over de eigen gemeente
draagt bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat u toe om het beleid
beter te beoordelen.

De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de website www.lokalestatistieken.be. 
Via “projecten” vindt u de “profielschetsen” terug en kunt u makkelijk de profielschets 
van Hoegaarden downloaden. De gegevens worden elke drie maanden geactualiseerd.

Je kunt het B-H-V-verhaal best vergelijken met een nieuwe buurman die naast je is komen wonen. Hij heeft hard moe-
ten lenen en kan zich nog geen koelkast permitteren. Dus komt hij elke avond bij je langs om een fris pintje te drin-
ken. Op sommige dagen is dat voor jou wel wat lastig, maar je gunt hem toch het frisse pintje uit jouw koelkast
(taalfaciliteiten).

Maar dagen worden weken, weken worden maanden en
maanden worden jaren en de buurman voelt zich ondertussen
zodanig thuis bij jou dat hij bepaalt wanneer en wat er ge-
dronken mag worden (tegendraadse Franstalige burge-
meesters).

Wanneer je hem daar op aanspreekt, reageert hij furieus en
zoekt steun bij zijn familie die een straat verder woont (Brus-
selse Franstaligen). 

De familieleden steunen het gedrag van je buurman en eisen
bovendien dat je je huis openstelt voor heel de familie, waar-
bij de koelkast eigendom wordt van deze familie (aanhech-
ting faciliteitengemeenten), maar waarbij jij die wel dagelijks
dient te vullen (financiële transfers).

Wanneer uiteindelijk de vrederechter stelt dat jij gelijk hebt én dat de buurman dan maar bij zijn familie moet gaan
drinken (uitspraak Grondwettelijk Hof), eisen de buurman en zijn familie dat jij een koelkast voor hen koopt (com-
pensaties).

Daarover gaat B-H-V dus! Zullen we dan maar beginnen met het vervangen van de pintjes door leidingwater? Of
kleven we gewoon een sticker op onze koelkast met de vermelding ‘Defect!  Voor de Franstaligen la même chose!’ 

Wat is B-H-V eigenlijk?

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Hoegaarden wilde weten 
maar nooit durfde vragen Hoegaarden kende in 2008 12 verkeersongevallenHoegaarden kende in 2008 12 verkeersongevallen

HOEGAARDEN IN CIJFERS

• 388 alleenstaande vrouwen

• 2 904 ha onbebouwde 

oppervlakte

• 285 zelfstandigen

• 12  verkeersongevallen

• 7 leefloontrekkers/

1000 inwoners



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-
lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-
vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


