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HOEGAARDEN
ZATERDAG

19

Kaas- en
wijnavond

OKTOBER
2013

Van 17 tot 23.30 uur
Parochiecentrum
Hoegaarden
Kaas- en vleesschotels aan 12,5 euro
Wijn en bier
Gelieve op voorhand te reserveren!

V.U.: Carine Leys, Pachthofclaesstraat 2, 3321 Outgaarden

Kaarten te verkijgen bij de bestuursleden of via overschrijving op ons
rekeningnummer
BE34 9730 2686 4990.
Bij overschrijving wel vermelden
hoeveel schotels gewenst zijn.

Zomer, vakantie, reizen en… een beetje politiek
De tijd vliegt. We zijn al oktober. De kinderen zitten ondertussen al een maand terug op school, de valiezen zijn opgeborgen en we kunnen weer aan het werk. Ook
in de politiek zijn we er na twee rustige maanden weer ingevlogen. De vakantie
was voor ons het ideale moment om terug te blikken naar de voorbije maanden.
Ik ben nu acht maanden voorzitter van N-VA Hoegaarden. Het is een veeleisende,
maar zeer interessante functie. Na ons eerste succes bij de verkiezingen vorig jaar,
besef ik dat we nog een lange weg te gaan hebben. Onze partij heeft nood aan jonge,
dynamische mensen om onze inzet voor Hoegaarden te kunnen blijven garanderen.

Veiligheid aan de schoolpoort

Ondanks de grote uitdagingen, kijk ik met plezier terug naar onze eerste geslaagde
acties en tussenkomsten in Hoegaarden en op de gemeenteraad. Zo was er de ‘zebrapadactie’ aan de schoolpoort. Aan een schoolpoort is het altijd druk. Kinderen zijn
extra kwetsbaar omdat ze het gevaar niet kunnen inschatten. De aanwezigheid van
een zebrapad en een gemachtigd opzichter kan die drukte in goede banen leiden.
Daarom vind ik het spijtig dat de burgemeester het belang van deze actie niet inziet
en de veiligheid van de kinderen niet op de
eerste plaats stelt.
Aan de andere kant ben ik wel tevreden met
de nieuwe klaslokalen in de Polder. Chapeau
aan de ondernemers die onder grote tijdsdruk
een mooi resultaat wisten af te leveren.
Fractieleider Liselore Fuchs begeleidt de kinderen
over het zebrapad

Gebrek aan Vlaamse reflex

Als vroegere inwoonster van Brussel ben ik ook zeer teleurgesteld in de houding
van de traditionele partijen over de aanvaarding van de Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap. Het lidmaatschap is ons opgelegd en de bevoegdheden zijn ongrondwettelijk bekomen.
De traditionele partijen in Hoegaarden weigeren om in te zien dat
dit een constructie is die gevoed wordt vanuit de Brusselse expansiedrift. Dit getuigt volgens mij van een grote naïviteit. Het niet-verwerpen van het lidmaatschap is een gemiste kans om onze Vlaamse
identiteit te laten gelden.

KOM naar onze volgende activiteit

Er rest me enkel nog jullie allemaal uit te nodigen voor ons volgende
evenement. Op 19 oktober organiseert N-VA Hoegaarden een
kaas-en-wijnavond. We verwelkomen jullie graag vanaf 17 uur CARINE LEYS
voorzitter N-VA Hoegaarden
in het Parochiecentrum van Hoegaarden.
carine.leys2@n-va.be

Hopelijk tot dan!

www.n-va.be/hoegaarden

Grote uitverkoop!

Groeiend aantal steunaanvragen in Hoegaarden

Het gemeentebestuur stelt de laatste tijd opvallend veel eigendommen te koop. Zo verkopen ze de pastorieën van Meldert en
van Hoksem, maar ook het oud gemeentehuis van Outgaarden
en de schuur van het Kapittelhuis. Het lijkt wel alsof ze dringend geld nodig hebben. In Hoksem wordt het aangrenzende
parochiecentrum gelukkig niet mee verkocht. De bewoners zelf
hebben daar een stokje voor gestoken.

Het aantal steunaanvragen bij de OCMW’s neemt overal toe. Ook Hoegaarden onstnapt niet aan deze trend. We
zien een duidelijke evolutie tussen 2008 en 2011. Enkele lokale cijfers maken al snel duidelijk dat we alert moeten
zijn voor toenemende armoede.

Aangezien de eigendommen dan toch verkocht worden, heeft
de N-VA-fractie voorgesteld om de opbrengst van de verkoop te
besteden aan het opwaarderen van de buurt. Op die manier komt
de verkoop de gemeenschap rechtstreeks ten goede.

Verlies aan ontmoetingsruimtes

In Outgaarden gaat het echter van kwaad naar erger. Vroeger was
er in het oud gemeentehuis een ontmoetingscentrum met keuken.
Nu dit verkocht wordt, en aangezien de pastorie te klein is en niet over een keuken beschikt, zitten heel wat verenigingen en inwoners zonder lokaal. Het gemeentebestuur verwijst ons door naar de voetbalkantine.
Het ligt ons zwaar op de maag dat de deelgemeenten Outgaarden, Hoksem en Meldert nog steeds ‘achtergestelde’
gebieden zijn voor dit schepencollege. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in.

Provincieraadsleden meerderheid verkiezen
kandidaat Union des Francophones boven N-VA
Minstens acht provincieraadsleden uit de meerderheid (CD&V,
Open Vld, sp.a en Groen) stemmen liever voor het UF dan voor de
N-VA. De N-VA neemt daar akte van en weet nu dat enige hulp in
de strijd van de verfransing in Vlaams-Brabant zeker niet van de
klassieke partijen zal komen.

Gebruikers budgetmeter: 							
Leefloon voor Belgen: 							
Leefloon ingeschrevenen in vreemdelingenregister: 				

De OCMW-raad heeft als kerntaak het uittekenen van een visie op ruim sociaal beleid. We mogen haar dus zeker niet
overladen met individuele steunaanvragen. “Rekening houdend met het huidige economische klimaat zullen deze
aanvragen in de toekomst nog gevoelig stijgen”, vertelt OCMW-raadslid Johny Stiers, “Het zou daarom veel beter zijn
als een kleiner comité de aanvragen behandelt zodat we de efficiëntie van de OCMW-raad zelf kunnen verbeteren.”

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Daarom stelt N-VA Hoegaarden voor om een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op te richten. Dit bijzonder comité
zal de aanvragen op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening behandelen. De behandeling van
die dossiers zal veel vlotter verlopen en steunvragers worden intensiever geholpen. “Op die manier hebben we een
efficiëntere OCMW-raad die de Hoegaardiers nog beter kan helpen”, verduidelijkt Johny Stiers.
Spijtig genoeg werd het voorstel door de meerderheid naar de prullenmand verwezen. “Nochtans hebben we alle
redenen om ons zorgen te maken. De laatste drie jaar zijn de uitgaven van het OCMW met 30 procent gestegen. Het is
tijd voor actie, we moeten ons voorbereiden op de toekomst”, besluit Johny Stiers.

Belangrijkste invalsweg van Hoegaarden is parkeerterrein
Sinds 2008 is het toegestaan dat er vrachtwagens die minder dan 7,5 ton wegen, parkeren in Altenaken. Deze
regeling wordt echter niet altijd gerespecteerd. De buurtbewoners wonen plots op een parking en klagen de
overlast aan. Het gemeentebestuur doet al vijf jaar niets.
“De bewoners in Altenaken hebben alle reden om ontevreden te zijn.
Vrachtwagenchauffeurs nemen gevaarlijke manoeuvers in het midden
van de straat, wekken de buurtbewoners wanneer ze om 5 uur ’s morgens
vertrekken en richten soms zelfs schade aan”, vertelt fractieleider Liselore Fuchs. De vrachtwagens staan ook deels op het voetpad of fietspad
geparkeerd. Het is zelfs al eens voorgevallen dat buitenlandse chauffeurs
gezelschapsdames lieten passeren.

We zijn ondertussen zes maanden bezig en elke provincieraad was
voor 80 procent gevuld met het aanduiden van in totaal 563 afgevaardigden voor 137 verschillende intercommunales en raden van
bestuur. Het verraste me dat het om zoveel benoemingen ging.

Liever Union des Francophones dan N-VA?

Een nog grotere verrassing kwam bij een van de stemmingen. Voor
een keer moest er eens een raadslid van de oppositie aangeduid worden. De drie oppositiepartijen (N-VA, Vlaams Belang en Union des
Francophones) hadden een kandidaat voorgesteld. Slechts vier van de
vijf UF-raadsleden waren aanwezig en toch behaalde de UFkandidaat 12 stemmen. Acht raadsleden van de meerderheid (20
procent) stemmen liever voor een kandidaat van het UF, dan op een
kandidaat van de N-VA.
Wat zullen we nog allemaal meemaken in die provincieraad?
Lees het interview met Liselore in het
Nieuw-Vlaams Magazine op onze website:
hoegaarden.n-va.be/blikvangers

hoegaarden@n-va.be

van 220 naar 918 aanvragen per jaar
van 12 000 euro naar 41 500 euro
van 3 500 euro naar 22 500 euro

Gemeentebestuur erkent probleem niet

Het gemeentebestuur slaagt er niet in om correcte maatregelen te nemen.
Na de laatste gemeenteraad voor de zomer hebben ze zelfs beslist om op
een veertigtal meter vrachtwagens boven 7,5 ton toe te laten. Maar ook
op de rest van de straat blijven vrachtwagens zich parkeren. De burgemeester treedt simpelweg niet op tegen overtreders.

Belangrijkste invalsweg

“De vraag is of dit nu echt de beste plaats is om vrachtwagens te parkeren. Altenaken is de belangrijkste invalsweg van Hoegaarden, maar meteen ook de minst aantrekkelijke. Niet erg slim als je je wil profileren
als toeristische gemeente”, merkt Liselore op, “Iedereen die van de E40 komt, passeert daarlangs. Moeten we er
dan echt een parkeerterrein van maken? Er zijn andere mogelijkheden zoals de carpoolparking en het industrie
terrein.”

www.n-va.be/hoegaarden
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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