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POP-UP CAFE
 
N-VA Hoegaarden wil u beter leren ken-
nen en komt daarom met een uniek con-
cept. We openen in elke deelgemeente 
voor één avond een Pop-Up Café.

Meldert is als eerste aan de beurt. 
Zaterdag 18 juni stellen we van 19 tot 
21 uur onze tent op naast de kerk in 
Meldert. Daar kunnen we een babbeltje 
slaan over uw ideeën, verwachtingen, 
vragen en wensen. Het bestuur van N-VA 
Hoegaarden biedt u uiteraard ook wat 
lekkers aan. 

Tot dan!

Op zondag 6 maart kwamen de leden van N-VA Hoegaarden samen om hun nieuwe be-
stuur te kiezen. De aanwezigen waren het unaniem eens dat Patrick Peymen zijn voorzit-
terschap nog drie jaar mag verderzetten. Patrick zelf is vereerd: “Met dit fijne en ambitieuze 
team zal ik de N-VA voorbereiden op de verkiezingen van 2018.”

Naast Patrick Peymen als afdelingsvoorzitter werd Carine Leys verkozen als afdelingson-
dervoorzitter. Carine is sinds begin 2016 ook OCMW-raadslid. Zij zal samen met Patrick 
de afdeling ondersteunen. Overige bestuursleden zijn: Ronny Mues (secretaris), Michel 
Cresens (penningmeester), Vincent Feys, Liselore Fuchs, André Schoensetters, Martine 
Vandenbroeck, Wim Broos en Alphonse Olemans. 

Geef ons uw mening 
N-VA Hoegaarden heeft ambitie en dat steekt het bestuur niet onder stoelen of banken. 
“Als voorzitter voel ik heel sterk aan dat er in het bestuur een sterke dynamiek zit. Die zal 
alleen groeien naarmate 2018 dichterbij komt” vertelt Patrick, “Wij willen dan ook ons 
programma en beleid opstellen vanuit het standpunt van de burger. Daarom starten we in 
juni 2016 met onze N-VA Pop-Up Cafés. Het is de bedoeling dat we alle deelgemeenten 
bezoeken en leren wat de noden en bezorgdheden zijn van alle Hoegaardiers. Hierbij ver-
geten we natuurlijk de verenigingen niet.”  

 Afdelingsvoorzitter Patrick Peymen: “Met dit fijne en ambitieuze team zal ik de 
N-VA voorbereiden op de verkiezingen van 2018.”

ZATERDAG 18 JUNI 2016 
VAN 19 TOT 21 UUR 

IN MELDERT 
(AAN DE KERK)

N-VA

POP-UP
 CAFÉ

het

“Wij willen ons programma en beleid opstellen vanuit het standpunt van de 
burger. Daarom starten we in juni 2016 met onze N-VA Pop-Up Café’s.”  

Ga naar onze website om het bestuur te leren kennen: 
hoegaarden.n-va.be/wie-is-wie/bestuur
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N-VA Hoegaarden in actie
Pannenkoeken voor Chiro Hoegaarden 

Carine Leys 
OCMW-raads-
lid

Valentijnsactie

Urban Run

Palmzondag

Voor de tweede maal organiseerden we onze Pannenkoekennamiddag in de 
Kerstperiode. De opbrengst ging dit jaar volledig naar de Chiro van Hoegaar-
den. Met veel plezier overhandigden we hen de cheque van 500 euro. Bedankt 
aan alle helpers en iedereen die aanwezig was! 

Carine Leys nam in januari de 
fakkel over van Johny Stiers. 
Zij zal de komende drie jaar 
zetelen als OCMW-raadslid. 
Veel succes Carine! 

Onze Valentijnsactie is ondertussen een traditie 
geworden. Carine en Ronny brachten ook dit jaar 
een bezoek aan de bewoners van Villa Hugardis om 
hen allemaal te verblijden met een chocolaatje. “Dat 
zal smaken bij de koffie straks!” 

Liselore, Vincent en Wim liepen mee 
met de Urban Run in Hoegaarden. 
Een heel leuk en sportief initiatief. 
Dikke pluim voor de organisatie! 

Wim en Liselore organiseren net zoals vorig jaar enkele activiteiten ten voordele van 
Kom op tegen Kanker. Ze stonden op Palmzondag met een cava-bar op het gemeen-
teplein. Het bestuur van N-VA Hoegaarden is hen komen steunen door een glaasje te 
komen drinken. 

Nieuwjaarsreceptie 2016

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde N-VA Hoegaarden in januari haar nieuwjaarsreceptie. We mochten er heel wat nieuwe 
gezichten verwelkomen. Fractieleider Liselore Fuchs wenste iedereen het allerbeste toe voor 2016. 
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Het gemeentebestuur heeft in maart beslist om 300 000 euro 
te investeren in een kunstgrasveld voor voetbalclub SC Out-
Hoegaarden. Over de overige (sport)infrastructuur wordt met 
geen woord gerept. Er moet onder andere broodnodig geïnvesteerd 
worden in de voetbalkantine, de sporthal, en de terreinen van 
RC Meldert, om nog maar te zwijgen over andere sporttakken 
en verenigingen. Andermaal toont het huidige gemeentebestuur 
aan dat ze een kortzichtig beleid voeren. De N-VA vraagt een 
Masterplan voor alle (sport)infrastructuur in de hele gemeente.

De N-VA juicht investeringen in sport, jeugd en cultuur toe. 
Het is een van de meest directe manieren om te investeren in je 
bevolking en sociale cohesie. Maar zulke investeringen moeten 
wel op een correcte en verstandige wijze gebeuren. Het huidige 
bestuur heeft geen visie, voert een ad hoc beleid en laat zich 
schijnbaar vangen aan favoritisme.

Maak een masterplan
Als men wil investeren in sportinfrastructuur spreekt men 
al snel over erg hoge bedragen. Daarom moet dit op een 
doordachte manier gebeuren. De N-VA vraagt met aandrang 
om site De Struysvogel als één geheel te zien. Stel een project op 
dat uitgewerkt wordt in verschillende fases uiteraard rekening 
houdend met de beschikbare financiële middelen. “Kijk ook naar 
wat de behoeften zijn in de hele gemeente bij elke sporttak en bij 
uitbreiding zelfs bij elke vereniging (cultuur, jeugd, senioren…)”, 
adviseert Liselore.

“Hoegaarden blinkt, de rest stinkt”
Het doet ons pijn als we inwoners van onze deelgemeenten 
uitspraken als “Hoegaarden blinkt, de rest stinkt” in de mond 

horen nemen. Maar spijtig genoeg kunnen we niet anders dan 
toegeven dat het jarenlange verwaarlozen van de deelgemeenten 
hun tol begint te eisen. Outgaarden verliest met de voetbalkantine 
een belangrijke ontmoetingsplaats. Hetzelfde verhaal geldt voor 
Meldert. Voor de N-VA is het duidelijk. “Er is overleg nodig 
tussen gemeentebestuur en lokale verenigingen. Alle lokale 
verenigingen, ook die van in de deelgemeenten. Maar het mag 
niet blijven bij luisteren. Het gemeentebestuur moet eindelijk 
handelen en concrete beleidsplannen maken”, besluit Liselore.

Opinie: Omvat de ‘WIJ’ van CD&V wel iedereen?
De laatste weken was er weer 
commotie over een beslissing 
van het gemeentebestuur. 
De toegekende subsidie aan 
voetbalclub Out-Hoegaarden 
riep heel wat vragen op. Zal er de 
komende jaren ook geïnvesteerd 
worden in andere Hoegaardse 
verenigingen? Het antwoord 
daarop: “We gaan ieder dossier 
bekijken.” 

Voor wie tussen de regels kan 
lezen, is het duidelijk. Het zal 
niet voor iedereen zijn. En de 
reden daarvoor is vrij simpel.
Volgens cijfers van het bestuur 
zelf, is de kast eind 2018 vrijwel 
letterlijk leeg. Misschien is 

dat geen probleem voor sommigen: de intresten staan laag, 
dus laat ons wat geld lenen. Maar ook dat ligt moeilijk: 

Hoegaarden heeft een schuld van ongeveer 14 miljoen euro. 
Per inwoner is dat het dubbel van het Vlaamse gemiddelde. 
Het huidige bestuur heeft daar weinig problemen mee. Bij 
de aanvang van deze bestuursperiode was de schuld al erg 
hoog, na zes jaar zal ze nauwelijks gedaald zijn. Iedere goede 
huisvader of -moeder weet dat een grote schuld als een 
molensteen rond je nek zit. Echt prettig werken is dat niet.

Ook nu weer blinkt dit bestuur uit in kortetermijndenken en 
is ze gevoelig voor lobbywerk. Zaakjes regelen onder elkaar, 
zoals gebruikelijk in de oude politieke cultuur, dat ligt men 
wel. Wat de toekomst brengt, dat regelen we later wel. 

Beangstigend. Want kleinere gemeenten zoals Hoegaarden 
zullen enkel overleven als ze financieel hun zaken op orde 
hebben. Hiervoor moet iedere euro doordacht en efficiënt 
worden uitgegeven. En dit kan enkel in een open en 
transparante manier van werken, die breed gedragen wordt 
door haar inwoners en verenigingen. Zo niet kunnen we nog 
altijd fusioneren natuurlijk ...

N-VA vraagt Masterplan voor investeringen in sportinfrastructuur

 Gemeenteraadslid Liselore Fuchs: “Het gemeentebestuur moet het 
verbeteren van de (sport)infrastructuur in Hoegaarden als totaalproject 
zien.”   

 Afdelingsvoorzitter Patrick 
Peymen: “Kleinere ge-
meenten zoals Hoegaarden 
kunnen enkel overleven als 
ze financieel hun zaken op 
orde hebben.” 




