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Hoegaarden
V.U.Liselore Fuchs
Tiensestraat 2
3320 Hoegaarden

De kracht van
verandering

N-VA Hoegaarden organiseert

Ontbijtbuffet met Liesbeth Homans

N-VA Hoegaarden zal op 14 oktober
een volwaardig alternatief b
 ieden.
De stem van de N-VA wordt zeker
gehoord, maar krijgt de kans niet
haar ideeën in bestuur om te zetten.
Maar we geven niet op en willen
met N-VA Hoegaardenonze stempel drukken op het l okale beleid.
In Hoegaarden is er al meer dan 30
jaar een absolute meerderheid. Dat
maakt overleg overbodig en oppositie quasi onmogelijk. Elk ernstig
voorval wordt toegedekt met de
mantel der liefde, maar van echt
beleid is er geen sprake. Denk maar
aan de steeds wederkerende overstromingen, het gebrek aan veiligheid rond de scholen en het zwerfvuil in elke straat en holle weg.
Hoegaarden heeft na 30 jaar nood
aan een nieuwe impuls. Dat kan
alleen door nieuwe mensen met frisse ideeën een kans te geven zodat zij
hun engagement en voorliefde voor
Hoegaarden kunnen uitbouwen.
Wij rekenen op u en hopen samen
met u te kunnen werken aan een
mooier en sterker Hoegaarden!

Zondag 27 mei
van 9.30 uur tot 13 uur

Waar?

Parochiecentrum van Hoegaarden.

Menu:

Broodjes met beleg, koffiekoeken, spek en eieren, koffie, melk en
fruitsap!

Prijs:
10 euro/volwassene, 5 euro/kind (tot 12 jaar)
Liesbeth Homans zal het vanaf 11 uur hebben over energie

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: .........................................................................................
......... x VOLWASSENEN		
= ......... x 10 euro
......... x KINDEREN 		
= .......... x 5 euro
				----------------------		
TOTAAL:
= ............. euro

Onder voorzitters: Bart De Wever
met afdelingsvoorzitter Achiel
Van den Steen op de foto.

Of stort het totaal bedrag op onze rekening 973-0268649-90 met
vermelding van uw naam en het aantal volwassenen/kinderen

Gelieve dit formulier samen met het
totaal bedrag te bezorgen aan een
van onderstaande bestuursleden:

•
•
•
•

Achiel Van den Steen
Sint Niklaasstraat 14, Outgaarden
Erwin Deldime
Sint-Jansstraat 3, Hoksem
Liselore Fuchs
Tiensestraat 2, Hoegaarden
Johny Stiers
‘t Stichelke 31, Hoegaarden

Traditionele onmacht
In het verleden waren de verkiezingen in Hoegaarden voorspelbaar, om niet te zeggen: ‘saai’.
We wisten allemaal lang op voorhand wie met de prijzen huiswaarts zou keren. Maar de
verkiezingen in oktober beloven spannend te worden. Met de N-VA als vierde partij is het
resultaat niet meer zo voor de hand liggend.
De traditionele partijen hebben hun lot op nationaal vlak aan elkaar gekoppeld en dat is te voelen
in vele Vlaamse steden en gemeenten. Ze proberen u ervan te overtuigen dat de beslissingen die
zij nemen op nationaal niveau geen enkele invloed hebben op het stedelijk en gemeentelijk niveau.
Niets is minder waar. Het Dexia-debacle en het falende asiel- en migratiebeleid zijn hier duidelijke
voorbeelden van.

Jan Fuchs
Bestuurslid
N-VA Hoegaarden

N-VA Hoegaarden krijgt vele steunbetuigingen van de inwoners van Hoegaarden. Mensen beseffen dat ze via ons echt hun
stem kunnen laten horen. Verandering is niets om schrik van te hebben, het is een absolute noodzaak geworden!

De vier V’s van N-VA Hoegaarden
N-VA Hoegaarden is volop bezig met het voorbereiden
van haar verkiezingsprogramma. Hierbij houden we
rekening met vier V’s: Vuiligheid, Verkeer, Veiligheid
en Vlaanderen.
De N-VA wil van Hoegaarden een gezondere, mooiere,
veiligere en properdere gemeente te maken. Hoegaarden
moet een Vlaamse gemeente blijven waar zowel de ‘oude’
als de nieuwe Hoegaardiers zich thuis voelen en kunnen
samenleven.
Vuiligheid
Voor veel Hoegaardiers
is het zwerfvuil al lang
een doorn in het oog.
Wie door de straten van
Hoegaarden, Outgaarden,
Meldert of Hoksem loopt,
kan er niet naast kijken.
Ook onze holle wegen
worden niet gespaard
en sluikstorters vinden
steeds vaker hun weg
naar ons mooie dorp.
N-VA Hoegaarden wil
een systematische aanpak
van het zwerfvuil.

VERKEER EN VEILIGHEID
De uitvoering van de rioleringswerken kan beter. Ze
zorgen voor overlast in het centrum, zowel qua verkeer en
veiligheid als qua vuiligheid. Het gemeentebestuur heeft
aangekondigd dat de werken zullen duren tot 2018. Het is
voor de N-VA van groot belang dat de bijkomende overlast
zo veel mogelijk vermeden wordt. Ook de veiligheid van
de schoolgaande jeugd moet aangepakt worden. Met de
fiets naar school gaan is nu een gevaarlijke onderneming!
Vlaanderen
N-VA
Hoegaarden
wil
ook de lokale initiatieven
ondersteunen. Van sport
tot cultuur, van jeugd tot
senioren. Zo ijveren we
voor veilige lokalen en
een eerlijke verdeelsleutel
voor de subsidies voor de
jeugdverenigingen. Gezond
aan sport kunnen doen is
een must. Een Finse piste
lijkt ons de ideale investering voor de sportievelingen.
We willen ook het toenemende aantal anderstaligen
aansporen om deel uit te maken van onze gemeenschap.
Met de introductie van taalonderwijs, en het initiatief
‘Samen inburgeren’ kan de gastvrije en open houding van
de Vlamingen de integratie versnellen.

Het bestuur van N-VA Hoegaarden

Op de foto v.l.n .r. Jan, Dora, Lise
lore , Sach a,Carine ,
John y Alfons, Patr ick, Achiel en
Erw in.

In december verkozen de N-VA-leden van Hoegaarden hun eerste
bestuur. Achiel Van den Steen werd verkozen als voorzitter.
Erwin Deldime werd ondervoorzitter, Liselore Fuchs secretaris
en Johny Stiers penningmeester. Het team wordt aangevuld door
Carine Leys, Dora Cresens, Patrick Peymen, Alfons Olemans,
Jan Fuchs, Martine Vandenbroeck en Sacha Timmermans.

N-VA Hoegaarden in actie
Met N-VA Hoegaarden van de grond!

Op 22 oktober 2011 ging N-VA Hoegaarden officieel van
start. Een tachtigtal aanwezigen kwamen onze afdeling steunen. We kregen er de kans nader kennis te maken met de
sympathisanten. Samen wisselden we van gedachten over de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaf ons de motivatie om ons werk verder te zetten. We hebben er allemaal
zin in!
Helicoptervluchten

zwerfvuilactie

Op onze opstartactiviteit gaven we
negen helikoptervluchten weg. Op
10 maart was het eindelijk zover.
Zowel voor de winnaars als voor
de toeschouwers was het een hele
belevenis.

Carine Leys en Liselore Fuchs
vertegenwoordigden N-VA Hoegaarden op de actie tegen zwerfvuil ‘What’s up? Clean up!’ van de
Brouwerij Hoegaarden.

N-VA Hoegaarden geeft bloed

Zwerfvuil is ook in Hoegaarden
een groot probleem. De N-VA sluit
hiervoor haar ogen niet en wil met
enkele effectieve ingrepen de situatie aanpakken.

Donderdag 12 april hebben 
Patrick Peymen,
Carine Leys en Liselore
Fuchs bloed geven in de
sporthal van Hoegaarden.
Een kleine inspanning
die een leven kan redden. Kans gemist? Op 12
juli staat het Rode Kruis
er weer. Wij zullen van
de partij zijn, jullie ook?

Vandalen in Hoegaarden
Het huis van afdelingssecretaris Liselore Fuchs was vrijdag 13 april
een van de besmeurde huizen in Hoegaarden. De boodschap 'N-VA
Fuck' sierde haar raam. "Deze laffe daad laten we niet aan ons hart
komen. De N-VA heeft nog heel wat werk in Hoegaarden. We hebben nu nog meer motivatie om verder te werken aan de positieve
kracht van verandering", vertelt een vastberaden Liselore.

