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VU: LISELORE FUCHS, ZAVELPUTTENSTRAAT 21, 3320 HOEGAARDEN

Welke invulling wilt ú voor het 
voetbalterrein in Outgaarden? 
Op de gemeenteraad van 21 februari stonden de toekomstplannen voor 
het voetbalterrein in Outgaarden op de agenda. Zoals we in ons vorige 
huis-aan-huisblad al aantoonden (‘Erfpacht voetbalveld Outgaarden is 
doorgestoken kaart’) is het duidelijk dat het gemeentebestuur er alles 
aan zal doen opdat Funsation (de vroegere ‘Paintball Hoegaarden’) 
daar terecht kan. 
De provincie Vlaams-Brabant en Ruim-
te Vlaanderen staan hier weigerachtig 
tegenover, maar het gemeentebestuur laat 
fijntjes weten dat “gezien het feit dat de 
gemeente eigenaar is van de site, zij hierin 
het laatste woord heeft.”

Enorm potentieel voor de gemeente
Het terrein is een ongelooflijke opportuni-
teit voor Outgaarden. De N-VA is daarom 
voorstander van een invulling ‘voor en 
door’ de inwoners van Outgaarden. De 
invulling van dat terrein moet de lokale 
noden tegemoet komen en dat kan alleen 
als er geluisterd wordt naar de mening van 
de inwoners. Van u dus. N-VA-gemeente-
raadslid Liselore Fuchs: “Het lokale karak-
ter van de activiteiten zal ook de leefbaar-
heid in Outgaarden ten goede komen. Als 
er op dat terrein activiteiten komen die 
mensen van (ver) buiten Outgaarden aan-
trekken, zal de mobiliteit sterk toenemen.”

Invulling voor en door Outgaardiers
Volgens de N-VA moet het gemeentebe-
stuur handelen in het algemene belang 
van Outgaarden en niet in het belang van 
een enkeling. Er is maar één manier om in 

te gaan tegen de almacht van deze 
meerderheid en dat is door zelf met 
ideeën te komen. Het openbaar 

onderzoek loopt van 13 maart 2017 
tot en met 11 mei 2017. N-VA Hoegaarden 
nodigt u uit om samen te brainstormen, 
ideeën te verzamelen en úw visie bekend 
te maken. Bepaal mee het uitzicht van uw 
gemeente!

Restaurantdag 
N-VA Hoegaarden 

Zaterdag 22 april 2017
Van 17.00 tot 21.00 uur
Zaal St-Ermelindis - Sint- 
Ermelindisstraat 14 - Meldert

U bent van harte welkom op onze 
restaurantdag in Meldert. Kom 
genieten van lekkere Vlaamse 
kost met top-bediening en een 
gezellige sfeer.

Voor de grote eters:
• Steak-friet met een saus 

naar keuze - 18 euro, 
• Vol-au-vent - 14 euro

Voor de kleine eters:
• Curryworst (2x) - 5 euro

Als saus bij de steak hebt u de 
keuze tussen Peperroom en 
Champignon.
 
Kaarten zijn beschikbaar bij onze 
bestuursleden (zie bladzijde 3).

Online inschrijven kan via het in-
schrijvingsformulier op onze web-
site: www.n-va.be/hoegaarden 
of door een mailtje te sturen naar 
liselore.fuchs@n-va.be.

Wat kan u doen? 
• Vul de enquête in op onze website  

www.n-va.be/hoegaarden of op bladzijde 
3 van dit huis-aan-huisblad en bezorg het aan 
een van onze bestuursleden

• Kom naar onze brainstormnamiddag op  
zondag 23 april 2017 om 14 uur in het Ge-
mout (Bostsestraat 2, 3321 Outgaarden).

 De N-VA wil een invulling ‘voor en door’ de 
inwoners van Outgaarden en organiseert daarom 
een enquête en een brainstormnamiddag op 
zondag 23 april om 14 uur in het Gemout.
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 Gemeenteraadslid Liselore Fuchs: “De meerderheid doet er alles aan om de 
oppositie buiten alle besluitvorming te houden”

Meerderheid duldt geen pottenkijkers in ontwikkeling 
nieuw bedrijventerrein
Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in Altenaken werkt de gemeente samen met de  
intercommunale Interleuven. Twee werkgroepen zullen het project opvolgen: een interne werkgroep die 
enkel zal bestaan uit medewerkers van Interleuven en een externe werkgroep die wordt samengesteld uit  
vertegenwoordigers van de gemeente Hoegaarden. 

De N-VA was vragende partij om ook leden van de oppositie 
deel te laten uitmaken van deze externe werkgroep. Zo kunnen 
we op de hoogte blijven van de vooruitgang van het dossier. De 
burgemeester vond dit een minder goed idee:  
"We dachten hier de betrokken ambtenaar en schepen naartoe 
te sturen. Mensen die écht betrokken zijn met het beleid."

Het is duidelijk: Volgens de meerderheid heeft de oppositie 
geen zaken met het gevoerde beleid. Zoals hun slogan luidt: 
"Waar een wij is, is een weg". Maar op die weg willen ze  
duidelijk alleen maar zichzelf tegenkomen.

Gefoefel met statuten van 
Milieuadviesraad  
Hoegaarden
In 2016 waren er heel wat perikelen in de Milieu-
adviesraad van Hoegaarden (MARH). Niet alleen 
stapten de voorzitter én ondervoorzitter op, ook de 
leden van natuurvereniging Natuurpunt gaven er de 
brui aan. Ze waren teleurgesteld in de ‘samenwer-
king’ met het gemeentebestuur. Je zou denken dat de 
meerderheid hier haar lessen uit zou trekken, maar 
niets is minder waar. Ze nemen nu zelfs een loopje 
met de statuten.

Tweede landbouwraad?
Volgens de statuten zou één derde van het aantal leden verte-
genwoordiger moeten zijn van een erkende milieu- of natuur-
vereniging. In de huidige samenstelling is er echter niemand 
afgevaardigd vanuit een milieu- of natuurvereniging. “Ligt het 
nu aan mij, of is het niet een beetje absurd om een Milieuad-
viesraad in het leven te roepen zónder vertegenwoordigers van 
milieu- of natuurverenigingen?”, vraagt N-VA-fractieleider 
Liselore Fuchs zich af, “Daartegenover zitten er maar liefst vier 
vertegenwoordigers in van de landbouwsector. Is de MARH 
een tweede landbouwraad geworden?”

Politisering?
In de milieuraad kunnen ook ‘geïnteresseerde inwoners van 
Hoegaarden met enige deskundigheid inzake milieu en natuur’ 

zetelen. Deze leden hebben stemrecht, in tegenstelling tot de 
aanwezige vertegenwoordigers van een politieke fractie. Eén 
van de leden die zogezegd in de MARH zit omwille van ‘indi-
viduele interesse’ is CD&V-bestuurslid. Volgens de N-VA zou 
hij in de statuten moeten vallen onder ‘politieke vertegenwoor-
diger’. De bevoegde schepen lacht wat met het idee en ziet hier 
geen graten in.

Perceptie
Aangezien de MARH statutair niet in orde is, kan deze eigen-
lijk geen adviezen meer verlenen, maar dat zal de meerderheid 
worst wezen. Zij hebben een van de belangrijkste adviesraden 
volledig in hun macht en kunnen nog steeds de perceptie wek-
ken dat ze inspraak dulden in hun beleid.

 In de Milieuadviesraad van Hoegaarden zitten geen vertegenwoordigers van 
milieu- of natuurverenigingen, maar wel vier vertegenwoordigers uit de 
landbouwsector.
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Bestuursleden N-VA Hoegaarden
Patrick Peymen Bleyveldstraat 15, 3320 Hoegaarden 0496 38 43 58
Carine Leys Pachthofclaesstraat 2, 3321 Outgaarden 0479 64 11 25
Michel Cresens Pachthofclaesstraat 2, 3321 Outgaarden 0479 64 11 25
Liselore Fuchs Zavelputtenstraat 21, 3320 Hoegaarden 0492 64 10 38
Ronny Mues Ernest-Ourystraat 49, 3320 Hoegaarden 0494 69 38 93
Vincent Feys Boomgaardstraat 15, 3320 Hoegaarden 0474 09 30 82
André Schoensetters Kalverstraat 31, 3320 Hoegaarden 0479 79 02 06
Wim Broos Zavelputtenstraat 21, 3320 Hoegaarden 0476 42 42 43
Martine Vandenbroeck Boterstraat 9, 3321 Outgaarden 0495 88 00 14
Alphonse Olemans Koningin Astridstraat 29/3, 3320 Hoegaarden 0497 11 44 88
Nina Cauberghs Tiensestraat 37, 3320 Hoegaarden 0486 28 07 40
Eline Reygel Hoogstraat 15, 3321 Outgaarden 0492 88 70 54
Siegfried Gilis Nerm 101A, 3320 Hoegaarden 0473 33 98 75

Uw invulling van het voetbalterrein in Outgaarden 
	Waar woont u? 
  Outgaarden 
  Rommersom
  Hoegaarden (centrum)

  Meldert
  Hauthem
  Hoksem
  Ander: ………………………..

	Hoe zou u het oude voetbalterrein van Outgaarden invullen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

 Finse piste  Openlucht fitness  Picknickruimte  Speelpleintje  Volkstuintjes 

 (Beach)Volleybal
 Badminton
 Basketterrein 
 Cafetaria
 Evenementweide
 Feestzaal (max 100 pers)
 Finse piste

 Fit-o-meter
 Kinderboerderij
 Openlucht fitness
 Petanque terrein
 Picknickruimte
 Publieke barbecue
 Skatepark

 Speelbos
 Speelpleintje
 Sportkooi
 Tennisterrein
 Vergaderzaal
 Voetbalterreintje
 Volkstuintjes

	Hebt u nog andere ideeën? Waar moet zeker rekening mee gehouden worden? 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Wat wil u zeker NIET op het terrein? 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Indien u graag op de hoogte gehouden wordt van de resultaten, kan u hier uw contactgegevens invullen: 

Naam: Voornaam:

Adres:

Tel.: Gsm: E-mail:



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /

2017-01 Veilgheid, asiel en migratie.indd   1 9/02/2017   13:41:49


