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N-VA grootste partij in Hoegaarden op 26 mei (p. 3)Grote uitverkoop in Hoegaarden (p. 2)

Terugblik op één jaar gemeenteraad
N-VA Hoegaarden heeft het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode niet stilgezeten. Onze raadsleden 
brachten maandelijks concrete punten op de gemeenteraad. Er zijn de klassiekers: de parkeerproblematiek, 
de slechte staat van sommige fiets- en voetpaden en het onophoudelijke sluikstorten. Daarnaast stelden we 
ook vragen over de inbrakenplaag, de hoge concentraties fijn stof, het gebrek aan steun voor de petanque-
club en de massale verkoop van onroerend goed in Hoegaarden. 

Elke gemeenteraad kende een vrij gelijkaardig verloop, maar op 
24 juni werd geschiedenis geschreven. Die dag werd er een extra 
gemeenteraad samengeroepen over het dossier ‘Walestraat’. 
Concreet ging het over de aanleg van een nieuwe woonwijk 
tegenover het kerkhof van Hoegaarden, met maar liefst  
43 wooneenheden en zelfs appartementsgebouwen. Dat  
verstedelijkingsproject is een regelrechte inbreuk op de  
allereerste beleidsdoelstelling van het huidige schepencollege: 
“Hoegaarden is en blijft een groene en landelijke gemeente”.

Ondanks de negatieve adviezen van Interleuven en de dienst 
Ruimtelijke Ordening en de gefundeerde bezwaren van een  
grote groep Hoegaardse actievoerders was de burgemeester  
van plan om deze plannen autoritair door de gemeenteraad  
te rammen. Maar het draaide helemaal anders uit: voor een 
bomvolle raadzaal werden burgemeester en schepenen in de 
steek gelaten door hun eigen gemeenteraadsleden. Het dossier 
werd weggestemd. De raadszitting eindigde met een daverend 
applaus van alle aanwezige Hoegaardiers. 

Uiteraard moeten we waakzaam blijven. De kans  
bestaat dat het voorstel terugkeert. Op ons  
kan u alvast rekenen om de komende jaren  
het schepencollege te blijven controleren en  
confronteren met de tekortkomingen en  
verbeterpunten van zijn beleid.

  Het verkavelingsproject ‘Walestraat’ werd weggestemd.

Restaurantdag met Sint en Piet
Zaterdag 30 november Van 17 tot 21 uur 
Zaal Sint-Ermelindis Sint-Ermelindisstraat 14, Meldert

Gratis aperitief voor N-VA-leden op vertoon van uw lidkaart! Wordt u ter plaatse lid? Ook dan geniet u van een gratis aperitief! 
Schrijf in via www.n-va.be/hoegaarden of bij Christel Scheepmans via christel.scheepmans@n-va.be.  
Of breng dit formulier binnen bij een van onze bestuursleden. Hun adressen vindt u op pagina 3.

Philip Collaers, voorzitter N-VA Hoegaarden

Sinterklaas  
komt op  
bezoek!

Inschrijvingsformulier

Steak € 18 x …… =  ……

Vol-au-vent € 15 x …… =  ……

Vegetarische spaghetti € 10 x …… =  ……

Kindermenu (2 curryworsten) € 5 x   …… =  ……

Totaal: …................................…
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Grote uitverkoop in Hoegaarden
Op de voorstelling van het beleidsplan begin oktober werd 
het heel duidelijk: het schepencollege houdt een grote  
uitverkoop. Hoge leningen, stijgende pensioenkosten,  
nieuwe investeringen en hoge werkingskosten dwingen de  
gemeente om haar onroerend goed te verkopen. Hoegaarden 
staat in uitverkoop. 

Voorlopig is geweten dat de gemeente de pastorie van Outgaarden,  
het Kapittelhuys en de parking van het oude voetbalterrein in Outgaarden 
wil verkopen. Al deze gebouwen zijn echter in slechte staat. De gemeente 
zal hier onmogelijk grote bedragen binnenhalen. Het bericht dat ze met de 
verkoop van de pastorie hopen om het dak van de kerk in Outgaarden te 
kunnen repareren, lijkt ons dan ook onrealistisch. 

Eenmalige inkomsten
Een gebouw kan je ook maar één keer verkopen. Het zijn eenmalige  
inkomsten die helemaal geen structurele veranderingen met zich meebrengen. 
De grote uitverkoop van Hoegaarden doet ons dan ook vermoeden dat 
onze gemeente financieel niet sterk genoeg is om haar eigen werking nog te 
dragen en op termijn gedwongen zal worden om te fusioneren. 

Instortingsgevaar!

Kerk van Outgaarden gesloten voor publiek
Door jarenlange verwaarlozing staat het dak van de kerk van Outgaarden op instorten. Het gebrek aan  
interesse en investeringen door het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat de structuur van het dak  
onvoldoende sterk is. Eind september is de haan al van de torenspits gehaald om verdere schade te  
voorkomen. Ook het traditionele kerstconcert van het dorpscomité van Outgaarden kan niet doorgaan. 

Door het sluiten van de kerk verliest Outgaarden nog maar eens 
een plaats waar de gemeenschap kan samenkomen of evenementen 
kan organiseren. Nadat eerder al het oude gemeentehuis en de 
voetbalkantine verdwenen, blijft er nu geen enkele zaal meer 
over. “Hopelijk komt er snel schot in de zaak op het voetbal- 
terrein. Het gemeenschapsleven komt in gevaar als we hier geen 
locatie hebben om samen te komen”, meent Nick Reners, lid van 
het dorpscomité. “Onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur alles 
zo lang op zijn beloop laat.”

N-VA vraagt oplossing voor kerstconcert
Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat het gemeentebestuur het 
dorpscomité tegemoetkomt, zodat het zijn kerstconcert toch 
nog kan organiseren. Er zijn enorm veel mogelijkheden om het 
concert alsnog in Outgaarden te laten plaatsvinden. Dat kan 
bijvoorbeeld door een professionele feesttent te plaatsen op het 
voormalige voetbalterrein. Alleen heeft het gemeentebestuur 
nooit de wil getoond om te investeren in het verenigingsleven in 
Outgaarden.

  Onder meer het Kapittelhuys en de pastorie 
van Outgaarden staan te koop.

 Het dak van de jarenlang verwaarloosde kerk van Outgaarden staat op instorten.
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Volg N-VA Hoegaarden op Facebook 
en blijf op de hoogte!

 N-VA Hoegaarden

N-VA grootste partij in  
Hoegaarden op 26 mei
De N-VA heeft op 26 mei een mooie score neergezet in Hoegaarden en  
bij uitbreiding in heel Vlaams-Brabant. Ook de lokale kandidaten deden 
het goed.

In Hoegaarden werden we uitgesproken de grootste partij voor de Kamer (26,21 %) en het 
Vlaams Parlement (23,73 %). Ook onze lokale kandidaat, Liselore Fuchs, zette een zeer 
mooie persoonlijke score neer en werd met 4 455 voorkeurstemmen de best scorende  
kandidaat uit Hoegaarden. 

Daarnaast is Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem verkozen als eerste vrouwelijke 
N-VA-parlementslid uit het Hageland. Via deze weg willen we al onze kiezers bedanken 
om dit toch wel uitzonderlijke resultaat mogelijk te maken.

  Allessia Claes uit Scherpenheuvel- 
Zichem werd verkozen in het Vlaams 
Parlement. Ook lokale kandidaat 
Liselore Fuchs zette een mooie 
score neer.

Bestuursleden N-VA Hoegaarden

Eline Reygel
Hoogstraat 15

3321 Outgaarden
0492 88 70 54

Nick Reners
Meisjesschoolstraat 3  

3321 Outgaarden  
0468 11 05 56

Rocky Vandersteen
Ridderstraat 5  
3320 Hoksem
0477 33 93 01

Peter Moens
Kluisveldstraat 38  
3320 Hoegaarden

0496 68 56 61

Daniel Massart
Jules Lowetlaan 

3320 Hoegaarden
0495 43 86 21

Philip Collaers
Kerselaarstraat 28  

3320 Meldert
0477 37 41 14

Carine Leys
Doelstraat 13  

3320 Hoegaarden
0479 64 11 25

Liselore Fuchs
Zavelputtenstraat 19  

3320 Hoegaarden
0492 64 10 38

Monica Janssens
Nerm 59b

3320 Hoegaarden
0472 17 52 48

Christel Scheepmans
Meerstraat 1 
3320 Meldert
0497 82 74 51
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


