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HOEGAARDEN
VU: LISELORE FUCHS, ZAVELPUTTENSTRAAT 21, 3320 HOEGAARDEN

Theo Toert
N-VA Hoegaarden is erin geslaagd om de populairste politicus van het moment te strikken. Niemand minder 
dan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken komt op dinsdag 22 mei naar Hoegaarden! 
Iedereen is van harte welkom in Het Kouterhof vanaf 18.30 uur. Het N-VA-bestuur biedt u een drankje aan. 
Vergeet niet in te schrijven, zodat u zeker bent van een plaatsje.

Inschrijven:
 www.n-va.be/hoegaarden
 liselore.fuchs@n-va.be
 0492 64 10 38

Programma:
18.30 uur: Deuren open

19.30 uur: Verwelkoming door  
Liselore Fuchs en Siegfried Gilis

20.00 uur: Start Theo Francken

21.30 uur: Voorstelling kandidaten  
N-VA Hoegaarden

23.00 uur: Einde

DINSDAG

22 mei
Het Kouterhof

Stoopkensstraat 24,  

Hoegaarden Deuren  

open om 18.30 uur

Voetbalterrein Outgaarden (p. 2) Liselore Fuchs trekt N-VA-lijst (p. 3)
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Oplossing voor voetbalterrein Outgaarden laat 
op zich wachten
Het gemeentebestuur is al twee jaar op zoek naar een mogelijke pachter voor het leegstaande  
voetbalterrein in Outgaarden. Verschillende kandidaten, waaronder inwoners van Outgaarden,  
hebben ondertussen al uiteenlopende voorstellen gedaan. Voor het gemeentebestuur primeren  
echter de centen. Ze zouden graag 9 000 euro per jaar inkomsten hebben van het braakliggende  
terrein. Niet-commerciële voorstellen vallen dus snel uit de boot. De overlast is uiteindelijk voor  
de buurt, en of de Outgaardiers voordeel zullen hebben aan de invulling zal het gemeentebestuur 
worst wezen. Als ze hun geld maar hebben.
Om recht te hebben op een nieuw kunstgrasveld, moest 
voetbalclub SC Out-Hoegaarden begin 2016 het voetbal-
terrein van Outgaarden verlaten. Op die manier kon de 
CD&V-meerderheid zogezegd op zoek gaan naar kandi-
daten. Zogezegd, want in werkelijkheid ging CD&V het 
terrein gewoon doorschuiven naar Paintball Funsation, dat 
toen nog in handen was van hun OCMW-voorzitter Jos 
Cauwberghs. Gemeenteraadslid Liselore Fuchs: “De deal 
zou stilzwijgend en achter gesloten deuren doorgegaan 
zijn, totdat wij aantoonden dat de maatschappelijke zetel 
van Funsation op 18 november 2016 al verplaatst was naar 
het adres van het voetbalterrein in Outgaarden. En dat 
zonder dat er ook maar één akkoord gesloten was.”

Laat de Outgaardier aan het woord
De N-VA wilde het anders aanpakken. “Het voetbalterrein 
biedt een enorm potentieel voor Outgaarden”, legt Liselore 
uit. “Met een enquête en brainstormnamiddag lieten we de 
burger aan het woord. Daar kwamen zeer nuttige ideeën 

uit.” Het Gemout publiceerde onlangs ook haar voorstellen 
online. Voor de rest blijft het allemaal muisstil rond het 
terrein. Niemand weet wat er nu concreet op tafel ligt.  
Ondertussen kampt voetbalclub SC Out-Hoegaarden met 
een capaciteitsprobleem. “Geen verrassing”, zegt Liselore. 
“Een club met een mooi terrein trekt nieuwe leden aan.  
Dat had de club zelf twee jaar geleden al voorspeld, maar 
voor het gemeentebestuur gingen de belangen van zijn 
eigen achterban voor.”

Tijd voor Verandering
De voorbije twee jaar waren een verspilling van tijd,  
energie en geld. Uit de enquête en brainstormnamiddag 
blijkt nochtans dat de inwoners ideeën genoeg hebben: een 
Finse piste, speeltuigen, een speelbos, outdoor gym, een 
picknickruimte, een kleine kantine/cafetaria ... 

Tijd voor Verandering. Tijd om opnieuw te investeren in u! 
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Liselore Fuchs trekt N-VA-lijst

N-VA Hoegaarden stelt trekkers voor en stapt met 
nieuw project naar de kiezer
Net zoals in 2012 zal Liselore Fuchs (27) de lijst trekken van N-VA Hoegaarden. Ze krijgt de steun van 
Siegfried Gilis (43), die op de tweede plaats zal staan. Beiden zitten vol ambitie en goede voornemens om de 
politieke verhoudingen na 48 jaar grondig door elkaar te schudden. 

Liselore Fuchs, 27 jaar oud en zwanger van haar eerste  
kindje, zetelt sinds 2012 in de Hoegaardse gemeenteraad en  
in de Vlaams-Brabantse provincieraad. Door de aanduiding  
van Liselore heeft de N-VA voor de tweede verkiezing op rij  
de enige vrouwelijke lijsttrekker in Hoegaarden. 

Afdelingsvoorzitter Patrick Peymen: “Het is voor ons  
belangrijk om het verschil te maken in Hoegaarden. Een jonge 
vrouw aan de top van de lijst symboliseert die verandering niet 
alleen, maar Liselore heeft zeker het potentieel om de nodige 
verandering te brengen. Ze heeft nu al zes jaar ervaring  
opgedaan in de gemeente- en provincieraad en werkt in het  
federale parlement. Politiek zit duidelijk in haar bloed.”

Liselore krijgt de steun van Siegfried Gilis, 44 jaar, vader van 
Gilles en actief in de bouwsector. Patrick: “Siegfried zit nu al 
drie jaar in ons bestuur en zet zich samen met Liselore ongeloof-
lijk hard in. Hij was jaren actief in het Hoegaardse verenigings-
leven en heeft een duidelijke visie. Siegfried zal die visie ook snel 
omzetten in een concrete aanpak. Je weet dan ook wat je aan 
hem hebt. Dat is een verademing in de politiek. Ik ben ervan 
overtuigd dat Liselore en Siegfried het ideale duo vormen om 
onze lijst naar een succes te leiden in oktober.”

Investeren in de inwoners en verenigingen
De rode draad door het programma van N-VA Hoegaarden 
zijn de inwoners van de gemeente. De partij wil opnieuw  
investeren in de inwoners en verenigingen in Hoegaarden én  
zijn deelgemeenten. Lijsttrekker Liselore Fuchs: “Onze inwoners 
zijn ons grootste kapitaal, het is dan ook belangrijk dat we in 
hen investeren. De Hoegaardiers hebben geen nood aan mega- 
projecten, maar aan kleine initiatieven met een grote impact op 
de gemeenschapsvorming. We zullen als kleine gemeente sterker 
in onze schoenen staan en vermijden dat de politiek te ver van 
de inwoners af zal staan.” Daarom lanceert N-VA Hoegaarden 
naast de slogan ‘Veilig thuis in een welvarend Hoegaarden’ ook 
de slogan ‘Iedereen Hoegaarden’. “Als inwoners en gemeente- 
bestuur de handen in elkaar slaan, kunnen we de komende jaren 
heel wat mooie zaken realiseren”, aldus Liselore.

Theo Toert
Het volledige programma en de andere kandidaten worden 
voorgesteld op 22 mei in Het Kouterhof. Niemand minder dan 
staatssecretaris Theo Francken zal die avond de Hoegaardiers 
toespreken. Liselore Fuchs: “We willen de kiezer een helder en 
concreet programma voorleggen, zodat men weet waarvoor we 
staan. Ook de lijst zal er anders uitzien dan in 2012. We hebben 
heel wat nieuwe gezichten en jonge kandidaten erbij. Maar daar-
voor laten we jullie nog even in spanning.”

Liselore Fuchs Siegfried Gilis



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


