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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uitstap N-VA VIA Vlaams 
en federaal parlement 

Ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag organiseert N-VA VIA 
(Vrouwen In Actie) op zaterdag  
14 maart een uitstap naar het 
Vlaams en federaal parlement. Sinds 
de verkiezingen in mei zetelen daarin 
meer vrouwen dan ooit. In het federaal 
parlement is 43 procent van de 
parlementsleden een vrouw, in het 
Vlaams Parlement zelfs 47 procent.

Allessia Claes, Vlaams Parlements- 
lid uit Scherpenheuvel-Zichem, en 
Katrien Houtmeyers, Kamerlid uit 
Leuven, willen de vrouwelijke leden 
uit ons arrondissement de unieke 
kans geven om beide parlementen 
op één dag te bezoeken.

Programma
10-12 uur: Vlaams Parlement
12-13 uur: Lunch
13-15 uur: Federaal parlement

Wilt u er graag bij zijn? Stuur dan een 
mailtje naar liselore.fuchs@n-va.be 
Meer informatie (vervoer, inschrijvings- 
kosten, gedetailleerde uren…) volgt 
nog!

Allessia Claes en Katrien  
Houtmeyers ontvangen graag alle 
vrouwelijke leden van ons  
arrondissement in Brussel voor een  
rondleiding op hun nieuwe werkplek.

Beste wensen voor 
het nieuwe jaar!
Het N-VA-bestuur van Hoegaarden wenst u en uw familie heel fijne 
feestdagen. Geniet van de laatste dagen van 2019. We hopen dat u 
zowel kerst als oudejaar gezellig maar vooral ook veilig kan door-
brengen. We betreuren daarom wel dat de gemeente Hoegaarden 
deze oudejaarsnacht geen kosteloze taxidienst zal aanbieden aan haar 
inwoners en dan vooral aan de jeugd.

In november maakte de gemeente bekend dat ze dit jaar niet langer zal betalen voor 
de diensten van vzw J.A.T.-Event Drivers, die op oudejaarsavond een gratis taxidienst 
aanbiedt in het Hageland. Wij vonden dat zeer spijtig nieuws en gingen daar op de  
gemeenteraad van november op in. De burgemeester en de bevoegde schepen meenden 
dat de vzw geen transparantie verleende in de cijfers. We namen daarom contact  
op met de voorzitter van de vzw. Uit een reeks mails werd al snel duidelijk dat van de 
aantijgingen van de burgemeester helemaal niets aan was. De vzw heeft wel degelijk 
overleg aangeboden én cijfers voorgelegd. Zo heeft de vzw met oudjaar 2018 uiteinde-
lijk 270 personen van en naar Hoegaarden vervoerd.

Gratis taxidienst: kleine investering in meer veiligheid
De voorbije weken kregen we veel reacties van bezorgde 
ouders die in het verleden altijd gebruikmaakten van  
de taxidienst om hun kinderen veilig naar huis te laten 
komen op nieuwjaarsnacht, met honderd procent  
zekerheid op een nuchtere chauffeur. We beseffen  
zeer goed dat deze dienst niet ‘gratis’ is. Het kost onze 
gemeente 840 euro, of 12 cent per Hoegaardier. Maar  
als er iets is waarvoor gemeenschapsgeld ingezet mag  
worden, dan is het toch de veiligheid van onze inwoners? 

Hoegaardier is duidelijk voorstander
Omdat we wilden weten wat de Hoegaardiers hierover 
denken, lanceerden we een poll op Facebook. Bijna  
300 personen namen deel en 74 procent van hen vindt  
dat de gemeente een kosteloze taxidienst zou moeten  
aanbieden tijdens oudejaarsnacht. Op het moment dat  
dit huis-aan-huisblad gedrukt werd, was de gemeenteraad 
van 17 december nog niet geweest. Volg ons op Facebook  
en onze website om het laatste nieuws te weten. 

  Op de Facebookpoll stemde  
74 procent vóór een kosteloze  
taxidienst op Oudjaar.
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Maak kennis met Allessia Claes en Arnout Coel

Twee nieuwe Vlaams Parlementsleden 
uit het Hageland 

124 volksvertegenwoordigers legden op 18 juni de eed af in het Vlaams Parlement. Onder hen de 
37-jarige Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem. De Hagelandse N-VA-politica behaalde bij de 
parlementsverkiezingen in mei een mooie score van 10 260 voorkeurstemmen. Het leverde haar  
een zitje op in het Vlaams Parlement. Na de start van de nieuwe Vlaamse Regering kwamen er nog 
extra nieuwe gezichten in het parlement. Op 4 oktober legde Arnout Coel uit Lubbeek de eed af. 
Met Allessia en Arnout heeft het Hageland twee extra stemmen om de belangen van onze gemeente 
en onze regio te verdedigen op nationaal niveau. 

De N-VA-parlementsleden hebben ondertussen de beleidsdomeinen onder elkaar verdeeld. Allessia Claes zal zich inzetten 
in de commissies Werk, Wonen en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteunende rol spelen in de commissies  
Welzijn en Landbouw. Arnout zal op zijn beurt de commissies Financiën, Landbouw en Onderwijs opvolgen. En in tweede 
lijn ook de commissie Openbare Werken en Mobiliteit.

Oog voor het Hageland
Zowel Arnout als Allessia zullen zich ook inzetten voor  
dossiers die van belang zijn voor het Hageland en Hoegaarden. 
Allessia Claes: “Als parlementslid wil ik ijveren voor verdere 
investeringen in een veilige en vlotte mobiliteit in onze 
regio, met openbaar vervoer op maat van het platteland.” 
Arnout pikt daar verder op in: “We moeten ook investeren 
in schoolgebouwen en leerkrachten, in onze vele landbouwers 
en fruitboeren, in gemeenten met veel open ruimte ... En 
dat alles met een begroting die de schulden niet doorschuift 
naar volgende generaties.”

Oog voor Vlaanderen
Er is een lijvig en ambitieus regeerakkoord geschreven. Dat 
moet nu de komende vijf jaar in concrete daden worden 
omgezet. Allessia ziet in het regeerakkoord heel wat stevige 
maatregelen op het vlak van werk en sociale economie: “We 
willen meer mensen aan het werk helpen en voeren daarom 
een jobbonus in. Want wie een lager loon heeft, moet voelen 
dat werken loont. Ook voor het woonbeleid hebben we  
heel wat in petto: we gaan voor een stevige renovatie van  
het sociale woningpatrimonium en zorgen voor extra  
investeringen.” 

allessia.claes@n-va.be 
www.facebook.com/claesallessia
@allessiaclaes
allessia.claes

arnout.coel@n-va.be  
www.facebook.com/arnout.coel
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Outgaarden, de vergeten gemeente
Er is al veel gezegd en geschreven over Outgaarden, en toch komt er maar geen verbetering in de mooie 
deelgemeente. Sinds 2016 ligt het voetbalterrein er verlaten bij. Ondertussen is het terrein zelfs helemaal 
verwaarloosd. Met het sluiten van de kantine verloor de gemeenschap een belangrijke zaal om samen te 
komen en ook rond de twee pachten die op het terrein lopen is het muisstil. De activiteiten van het Gemout 
zijn herleid tot het minimum, waardoor ook daar geen zaal meer beschikbaar is. De gemeente staat nu zelfs 
op het punt om de pastorie te verkopen. 

Maar de Outgaardenaars vechten terug. Die petitie is op de 
gemeenteraad van 17 december bezorgd aan de burgemeester en 
schepenen. Meer dan 660 personen hebben getekend tegen de  
verkoop. Daarnaast heeft het ‘Moutgaarden Brewing Team’  
op 16 november een nieuw bier voorgesteld: ‘Moutgaarden  
Clementus’. Midden december brengen ze nog een tweede bier  
op de markt. Het team krijgt volop steun van de gemeenschap, 
het hardwerkende Dorpscomité en de Hoegaardse horeca. Het 
bier wordt in de Hoegaardse cafés aangeboden. Het zou mooi 
zijn als de Outgaardenaren ook een gezellige locatie in hun eigen 
dorp zouden hebben om van ‘hun’ bier te genieten. 

Vlaamse Regering geeft 1 miljoen euro extra 
middelen voor Hoegaarden
We stellen ons vragen bij de werkwijze van het gemeentebestuur. 
Zeker nu we weten dat er extra middelen komen dankzij de  
Vlaamse Regering. Voor Hoegaarden gaat het in totaal over ruim 
1,1 miljoen euro. Vlaanderen komt voor 99 675 euro tussen in de 
pensioenfactuur van de gemeente en geeft Hoegaarden meer dan 
1 miljoen euro voor de extra kosten die een gemeente met veel 
open ruimte zoals de onze heeft. We kunnen alleen maar hopen 
dat het gemeentebestuur het geld zal aanwenden om te investeren 

in zijn inwoners, óók de Outgaardenaren. N-VA Hoegaarden zal 
daarover blijven waken.

Succesvol eetfestijn met Sint en Piet
Zaterdag 30 november hadden we de eer om Sinterklaas en Zwarte Piet te mogen ontvangen  
op onze restaurantdag. De aanwezige kindjes bleken stuk voor stuk heel braaf te zijn en 
kregen allemaal wat lekkers. Ook voor de volwassenen hadden we wat speciaals voorzien: 
leden kregen een gratis aperitief en er was ook Moutgaarden van het vat. Het nieuwe bier uit 
Outgaarden!

We hadden extra geluk, want Piet bood aan om ons team te helpen met opdienen en pintjes  
te tappen. Het was een fijne avond voor jong en oud. Tot volgend jaar!

  Ondertussen raakte bekend dat de gemeente overweegt om ook de kerk 
van Outgaarden te verkopen. De verontwaardiging in het dorp wordt met 
de dag groter.

  Vlaams Parlementslid Allessia Claes en Tiens 
Schepen Ine Tombeur waren ook aanwezig.

3



Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


