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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Liselore Fuchs
Tiensestraat 2
3320 Hoegaarden

Hoegaarden

Hoegaardse Bierfeesten
Op zaterdag 6 oktober nodigt
N-VA Hoegaarden iedereen uit
voor een ontspannen avond in
het Parochiecentrum
(Tiensestraat 56) gevuld met
oktober
Hoegaardse bieren, lekkere
2012
hapjes en tof gezelschap.
Wees welkom op de laatste
meeting voor de fameuze deadline!

zaterdag

6

N-VA Hoegaarden gaat voor verandering
De N-VA is de nieuwste speler op het politieke veld van
Hoegaarden. Wat we ontbreken aan politieke ervaring maken we
ruimschoots goed met onze motivatie en vurige wens om van
Hoegaarden een mooiere gemeente te maken.

Hoegaarden wordt al 42 jaar bestuurd door een homogeen
gemeentebestuur en dit laat zijn sporen na. Hoegaarden,
Outgaarden, Meldert en Hoksem verdienen een nieuw, fris en
dynamisch beleid. Het nieuwe gemeentebestuur moet de komende
Vervoer van en naar Parochiecentrum op
zes jaar durven besparen, maar ondertussen ook investeren in
aanvraag (0492 64 10 38) voor €1.
nieuwe initiatieven. Hiervoor is niet alleen een evenwichtsoefening
nodig, maar ook veel creativiteit.
Inkom gratis, de drank niet. ;-)
Kiezen voor verandering is
niet eenvoudig. Maar al te
vaak kiezen we voor
ELKE DINSDAG VAN OKTOBER
zekerheid, ook al geeft die
zekerheid ons niet het
N-VA Hoegaarden organiseert elke dinsdag van oktober tussen 18 en 22 uur
gewenste resultaat. De
‘luisteravonden’. Deze zullen doorgaan in de vergaderzaal van Tiensestraat 12. Alle
verandering waar de
Hoegaardiers zijn uitgenodigd om
N-VA voor staat is een
met de N-VA-kandidaten in
gesprek te gaan. U maakt
nieuwe aanpak van de
eenvoudigweg met ons een afspraak
lokale politiek. Het
door ons te mailen of te bellen. Wij
betrekken van de
zullen aanwezig zijn om naar u te
burgers, een gevoel
luisteren. We hopen zo elke week
voor verantwoordelijkheid
een constructieve dialoog te
en consequent, doordacht
creëren tussen de N-VA-kandidaten
beleid. De eerste stap
N-VA
en de inwoners van Hoegaarden.
hiernaartoe is een
Hoegaarden
We organiseren twee
succesvolle
‘luisteravonden’ voor de
verkiezingsuitslag. Hiervoor
luistert
verkiezingen en twee erna. Want
hebben we uw hulp nodig.
ook na 14 oktober blijft N-VA
Help ons de meerderheid te
Hoegaarden luisteren naar de
breken en druk uw stempel
burgers. We hopen dit initiatief dan
op het Hoegaardse beleid!
ook te kunnen uitbreiden naar de

N-VA Hoegaarden luistert

toekomst toe.
Onze kandidaten hun luisterend oor
hangt alvast klaar!

www.n-va.be/hoegaarden

Liselore Fuchs
Lijsttrekker N-VA Hoegaarden
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Onze vijf speerpunten voor
Hoegaarden
1

Verantwoord en transparant beleid

2

Mobiliteit

3

Ondersteuning van lokale initiatieven

4

Iedereen Hoegaardier

5

Sport voor iedereen

Transparantie is een must, zeker op financieel vlak. De N-VA zal besparen waar mogelijk en
alternatieve inkomsten zoeken voor de gemeente om elke belastingsverhoging te vermijden.
Elke Hoegaardier moet ook weer betrokken geraken met het beleid. Zowel bij het plannen
van grote projecten als bij het oplossen van kleine problemen heeft de burger inspraak, maar
ook uitspraak! Politici nemen nog steeds de beslissingen, maar toetsen daarvoor steeds af
bij de betrokken burgers. Een geïnformeerde en actieve Hoegaadier is een tevreden
Hoegaardier.

Een nieuw voetpad of laagje asfalt is charmant, maar de geplande wegenwerken moeten het
parkeerbeleid, de mobiliteit en de veiligheid ook effectief verbeteren. Op de nieuwe baan in
het centrum van Hoegaarden wordt de fietser nu gebruikt als levende verkeersremmer. De
N-VA wil onder andere voor de toekomstige projecten in Hoksem, Outgaarden en Meldert de
stem van de inwoners horen. Jullie kunnen ons vertellen waar de grootste pijnpunten liggen
en waar de meeste aandacht naartoe moet gaan.

Jeugdverenigingen en buurtinitiatieven versterken de sociale cohesie van de gemeente.
Deze initiatieven verdienen dan ook een goede ondersteuning. De N-VA wil ook de
vrijwilligers die zich elk jaar weer inzetten voor deze organisaties extra aandacht geven en
gemotiveerd houden. De subsidies voor jeugdverenigingen moeten via een objectieve
verdeelsleutel toegewezen en N-VA Hoegaarden wil eindelijk werk maken van nieuwe
lokalen voor de Chiro.

Jaarlijks vinden er heel wat nieuwkomers hun weg naar Hoegaarden. De N-VA wil hen
verwelkomen en zo snel mogelijk op weg helpen. Dit kan onder andere door een rondleiding
in het dorp. Zo kunnen ze sneller contacten leggen en kennis maken met andere inwoners.
Daarenboven wil de N-VA het Vlaamse karakter van Hoegaarden benadrukken en nietNederlandstalige inwoners aansporen Nederlands te leren en te gebruiken.

Elke Hoegaardier, jong en oud, sportief of niet, goed te been of niet, moet de kans krijgen om
zijn of haar sport dicht bij huis te beoefenen op een gezonde en veilige manier. De N-VA wil
zowel de sporthal als de holle wegen beter beheren en weer ten volle benutten. Joggers
moeten terecht kunnen op een Finse piste met zachte ondergrond zodat ze hun sport
zorgeloos kunnen uitoefenen. Senioren en mensen met een handicap moeten ook kunnen
deelnemen. Voor hen zullen de activiteiten aangepast worden aan hun behoeften.

Wil je meer weten over ons programma?
Ga dan naar onze website
www.n-va.be/hoegaarden.

www.n-va.be/hoegaarden

Een sterke ploeg voor Hoegaarden
1
Liselore
Fuchs
22
Student
Communicatiewetenschappen
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Lijst
kandidaten

2
Erwin
Deldime

3
Carine
Leys

45
Bedrijfsleider

48
Bediende

4
Patrick
Peymen

5
Martine
Vandenbroeck

49
Bedrijfsleider

53
Verzorgende

6
Johny
Stiers

7
Anita
Brams

66
Gewezen ambtenaar

49
Huisvrouw

8
Alphonse
Olemans

9
Achiel
Van den Steen

73
Gepensioneerd

67
Gepensioneerd

1

FUCHS Liselore

2

DELDIME Erwin

3

LEYS Carine

4

PEYMEN Patrick

5

VANDENBROECK Martine

6

STIERS Johny

7

BRAMS Anita

8

OLEMANS Alphonse

9

VAN DEN STEEN Achiel

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s
staan op
www.n-va.be/hoegaarden.
Surf maar even.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District TIENEN
1

DEWOLFS Lucia - Tienen

2

LIPPENS Patrick - Lubbeek (Linden)

3

GULDIX Johan - Geetbets

4

FUCHS Liselore - Hoegaarden

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

5

DELVAUX Helga - Linter (Wommersom)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

6

BAEB Paula - Boutersem (Butsel)

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.

7

DE BRUYN Piet - Rotselaar

3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Lucia Dewolfs
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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