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HOEGAARDEN
Noteer alvast in uw
agenda

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN!

Tweede kaas-en wijnavond

Als voorzitter van N-VA Hoegaarden wil ik de mensen bedanken die zoals
zovelen in Vlaanderen voor onze partij hebben gestemd.

10 oktober 2014
Parochiecentrum

Beste Hoegaardiers,

De moeder van alle verkiezingen is heel duidelijk uitgedraaid op een fantastische overwinning van de N-VA. Voor de tweede opeenvolgende keer zijn wij
de grootste partij van dit land.

V.U.: Leys Carine - Pachthofclaesstraat 2 - 3321 Hoegaarden - hoegaarden@n-va.be

Vlaanderen stemde duidelijk voor méér Vlaanderen, méér stabiliteit, tewerkstelling, eerlijkheid en transparantie. Het veroordeelde zo uitdrukkelijk het parcours van de regering Di Rupo. Hieruit blijkt ook dat jullie een duidelijk signaal
hebben gegeven voor ons programma. Aan ons nu om dit te verwezenlijken.
Na de succesvolle editie van vorig
jaar organiseert de N-VA Hoegaarden een tweede kaas-en wijnavond
op 10 oktober. Wij nodigen u nu al
uit om samen met ons te genieten
van een lekkere kaasschotel en een
glaasje wijn of een ‘Vlaamsche
Leeuw’. Hou alvast die datum vrij.

De uitslag in Hoegaarden is de volgende :

Sommige partijen kunnen
hiermee niet lachen. Het
zou maar eens de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen
zijn …

Wil jij ook lid
worden van de
grootste familie
van Vlaanderen?
Als lid van de
N-VA maak je deel
uit van de grootste
en snelst groeiende
familie van Vlaanderen. Zo steun
je samen met 40.000 anderen de
Verandering voor Vooruitgang.
Meer info? Contacteer onze
ledenverantwoordelijke:
johny.stiers@n-va.be

www.n-va.be/hoegaarden

Ons Hoegaards gemeenteraads-en provincieraadslid Liselore Fuchs heeft het
ook goed gedaan met maar liefst 4 050 stemmen achter
haar naam: proficiat.
Wij danken jullie in naam van het ganse bestuur van
harte voor deze uitslag en hopen dat deze bevestiging
kan bijdragen tot nog meer leden, nog meer geïnteresseerden in de N-VA in Hoegaarden, sluit aan en kom
onze rangen versterken!
Nogmaals bedankt.

CARINE LEYS
Voorzitter
N-VA Hoegaarden

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De warme Hoegaardier koud gepakt
U heeft het vast gelezen of gehoord:
Hoegaarden is een ‘warme’
gemeente. Niet omwille van de
opwarming van de aarde of omdat
het ’s winters niet meer wil vriezen.
Neen, dankzij het 'goede bestuur'.
Het huidige beleid is volgens de
bestuursmeerderheid gebaseerd op
vriendschap, mekaar helpen en ondersteunen, goed overleg en luisteren
naar mekaar. Dat geeft volgens de leidende politieke partij een warm gevoel bij de mensen.

Kille werkelijkheid
Nu is het verschil tussen warme slogans en de kille werkelijkheid toch
wel ettelijke graden celcius. En bij de
voorstelling van het nieuwe financiële beleidsplan zakte de gevoelstemperatuur toch wel beneden het
vriespunt. Het was even rillen voor
de burgers.
Want het stookoliefonds voor onze
warme gemeente moest plotsklaps
gespijsd worden. Huisvuil en containerpark duurder, officiële documenten duurder, leegstand duurder,
sporthal duurder, ’t Paenhuys fors
duurder. Bijdrage aan sommige
jeugdverenigingen werden bijna
gehalveerd. Andere diensten zoals
mantelzorg en andere sociale tege-

moetkomingen werden sterk verminderd of afgeschaft.

Financieel toch niet zo gezond?
Nochtans beweerden onze beleidsmensen tot voor kort dat Hoegaarden
een financieel gezonde gemeente
was. Waarom dan die plotse verhogingen of besparingen? Zou het dan
toch niet zo gezond zijn? Is daarom
een groot deel van het ongebruikte
gemeentelijk patrimonium verkocht?
Komt de bodem van de kas in zicht?
De cijfers van de laatste jaren spreken
eigenlijk voor zich. Zo halveerde het
overschot van ruim 3 miljoen euro
naar nog geen 1,4 miljoen in 2013. De
schuld steeg dan weer van 6 naar
bijna 15 miljoen euro. Het is onmiskenbaar dat er de laatste jaren veel is
geïnvesteerd in Hoegaarden, vooral
in het centrum dan toch. Of al deze
investeringen de meest efficiënte, de
meest functionele, de meest waardevolle of de mooiste zijn, is voor interpretatie vatbaar. De meningen zijn
daarover verdeeld, maar zijn eigenlijk
niet meer van belang. Want de investeringen zijn gebeurd, er rest de burgers enkel de schulden af te betalen.

Beloften houdbaar?
Een ander excuus dat wordt aangehaald, is dat de belastingen niet zijn

verhoogd. Het zou nogal straf zijn,
mocht men in het eerste jaar na de
verkiezingen reeds een belangrijke
belofte breken. We zullen sowieso
moeten afwachten of men dit de volledige zes jaar kan volhouden. Maar
hoe men het ook draait of keert, het
zal toch de burger van Hoegaarden
zijn die uiteindelijk de rekening
betaalt.
Wat ons dan ook het meeste stoort, is
de hypocriete houding van het huidige bestuur. Want het is juist de door
hen bejubelde sociale medemens, die
de rekening grotendeels mag betalen.
Het zijn al de verenigingen en hun
vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor onze maatschappij, die
het smeermiddel zijn voor onze
warme gemeenschap, die nu de rekening gepresenteerd krijgen. Zonder
overleg, zonder inspraak, als het
ware met het mes op de keel. En niemand, ook geen warme Hoegaardier,
wordt graag koud gepakt.

Het N-VA-bestuur
Achiel Van den Steen, Patrick Peymen,
Carine Leys, Liselore Fuchs, Johny Stiers,
Ives Vandepoel, Martine Vandenbroeck,
André Schoensetters, Alphonse Olemans

Dossier PC en Chiro in Hoegaarden
Voor de gebruikers van het Parochiecentrum en voor de Chiro komt een
oplossing zeker niet te vlug. Men
klopt al jaren aan bij het gemeentebestuur om aan deze (volgens de brandweer) onhoudbare en onveilige
toestand iets te doen.
Alles tevergeefs. Het gemeentebestuur wil (nogmaals) geen geld steken in andermans goed of eigendom,
meteen ook niet in de meer dan 250
leden tellende Chirojongeren en de
talrijke verenigingen die daar hun
thuis hebben.

hoegaarden@n-va.be

Het bestuur stelde enkele ‘alternatieven’ voor: aan het kerkhof of aan het
containerpark (bij het groot vuil?).
Begrijpelijk dat de leiding van de
Chiro hier niet is op ingegaan.
De vzw Parochiale Werken is eigenaar van de gebouwen maar heeft onvoldoende middelen om de kosten te
dragen. De gemeente zelf wil er geen
cent insteken.
In sommige gemeenten heeft men oplossingen gevonden voor gelijkaardige problemen. Eigendommen

worden daar aan de gemeente verpacht of verhuurd voor een lange
periode en de gemeente doet er het
nodige aan om te verbouwen. Maar
in Hoegaarden heeft het gemeentebestuur de bal teruggekaatst: maak zelf
uw rekening en zoek zelf een oplossing.
Wij zijn benieuwd wat uit de bus zal
komen, en wensen de Chiro en gebruikers veel succes.
Achiel Van den Steen
Gemeenteraadslid

Nieuws uit de gemeenteraad
De N-VA zit er niet zomaar bij in de gemeenteraad,
ondanks de overwegende CD&V-meerderheid!
Wij vragen ons af hoe het nu zit met de vragen die we al
zolang stelden: hieronder een klein beeld van wat wij
deden en vroegen, en wat de antwoorden waren van de
meerderheid:

Waarom werd de jarenlange
ACHIEL
traditie van koeken en
VAN DEN STEEN
koffie afgeschaft in de GBS? Een
Gemeenteraadslid
unieke gelegenheid om grootouders eens
bij mekaar te brengen bij hun kleinkinderen!
Antwoord: Om te besparen. Alsof dat met een kleine tussenkomst van iedere grootouder niet opgelost kon geraken … Maar op dezelfde dag kwam CD&V met twee
schepenen in de school koeken en snoep uitdelen!
Waarom werd er nog niets gedaan om de pastorie van
Outgaarden om te bouwen tot een volwaardig ontmoetingscentrum? Men heeft toch geld genoeg ontvangen
van de verkoop van het oud gemeentehuis?
Antwoord: Er zijn al veranderingen gebeurd. Men wacht
nog op voorstellen en daarbij, men kan steeds terecht in
de voetbalkantine! Voilà

Waarom blijft het dodenhuisje op het kerkhof van
Outgaarden al zovele jaren in onbruik en in bouwvallige toestand? (Vraag van 2013, herhaald in 2014)
Antwoord schepencollege: “Dit zit in ‘de pijplijn’ (sinds
verleden jaar al!)
Waarom steekt men geen gemeenschapsgeld in de
gebouwen van het parochiecentrum en van de Chiro?
Antwoord: Ze moeten maar zelf een oplossing zoeken,
wij steken geen geld in andermans eigendom
Waarom vernieuwt men het ontmoetingscentrum van
Hoksem niet (wél eigendom van de gemeente)?
Antwoord: Wij zullen tussenkomen, maar vrijwilligers
moeten de zaak klaren, dan kost het minder!

Waarom werden er zoveel PV’s gemaakt in de
Doelstraat door de federale politie en niet door de
politie van Tienen-Hoegaarden? Was dit op vraag van
het gemeentebestuur?
Antwoord: zeker niet! Maar als de federale politie hier
‘toevallig’ doorkomt zullen zij slechtparkeerders zeker
verbaliseren. De N-VA vindt deze gang van zaken niet
normaal: men schrijft parkeerboetes uit op plaatsen waar
het bestuur te weinig parkeerruimte gecreëerd heeft.
Wij vroegen ook naar de stand van zaken inzake sluikstorten, openbare vuilbakken, de kostprijs van opruimen, de sluikoverlast op de carpoolparking in
Rommersom.
Antwoord: er bestaat een inventaris van vuilbakken, deze
worden regelmatig proper gemaakt. Betrapte sluikstorters
krijgen een GAS-boete, initiatieven tegen sluikstorten
worden via de Milieu Adviesraad uitgewerkt en voorgesteld. De carpoolparking in Rommersom valt onder het
provinciale niveau en hier komt de gemeente niet tussen.

www.n-va.be/hoegaarden
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Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
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voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
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f
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v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
o
e - www.n-va.b
..n-v e

/

/

