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HET POLITIEKE LEVEN HERBEGINT, OOK IN HOEGAARDEN
De vakantie is weer voorbij, met goede en minder goede dagen. Maar gelukkig dat we op het weer geen vat hebben.
Het politieke leven herbegint, ook in Hoegaarden. Met ons nieuw huis-aanhuisblad willen wij u steeds op de hoogte houden van wat onze mandatarissen
voor u doen op gemeentelijk vlak. Uw zorg voor een goed bestuur is ook onze
zorg.
Hiermee heeft u een idee van wat wij op de gemeenteraad voor u willen verdedigen. Wij hopen dat dat aan
uw verwachtingen voldoet. Suggesties ter zake zijn zeer
welkom bij de bestuursleden, en nieuwe leden en
nieuwe bestuursleden zeker. Aarzel niet om ons te
contacteren op hoegaarden@n-va.be.
Onze volgende kaas-en wijnavond, op vrijdag 10 oktober in het Parochiecentrum, is zeker een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te leren. Wij zullen
u daar hartelijk ontvangen.

CARINE LEYS
Voorzitter
N-VA Hoegaarden

WIL JIJ OOK LID WORDEN VAN DE
GROOTSTE FAMILIE VAN VLAANDEREN?
Als lid van de N-VA
steun je de Verandering voor Vooruitgang.
Én je lidmaatschap
geeft je bovendien tal
van voordelen!

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het
Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden
politiek nieuws, boeiende dossiers,
sprekende interviews en een exclusieve
kijk achter de schermen van de N-VA.

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je
spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel
direct de politieke opstelling van de N-VA.
En dit najaar verkies je mee het nationale
bestuur van je partij.

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips naar het
buitenland, … de agenda van Jong N-VA is
behoorlijk gevuld.

Een inspirerend netwerk van politieke
vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht
op de vele nationale, arrondissementele én
lokale activiteiten van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie of
een gezellig samenzijn …

Met de kracht van een overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel
uit van de grootste en snelst groeiende
familie van Vlaanderen. Zo steun je samen
met 40.000 anderen de Verandering voor
Vooruitgang.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wateroverlast
De N-VA vindt dat het Hoegaardse
CD&V-bestuur te weinig doet om
de steeds terugkerende wateroverlast te stoppen. Enkele eenvoudige
ingrepen kunnen al heel wat hinder
vermijden.
De natuur gaat af en toe fel te keer.
Soms zijn de gevolgen van noodweer
onvermijdelijk. Maar in Hoegaarden
hebben we élk jaar te kampen met
wateroverlast, jaren aan één stuk,
straten aan één stuk, steeds dezelfde
kelders aan één stuk.
Wij hebben de strategie van het
CD&V-bestuur ook al jarenlang
gevolgd: met zijn aanpak ging het
beter gaan, samen met Aquafin,
samen met de wachtbekkens, het
openleggen van de beek, … In haar
kiesprogramma was de partij er heel
fier over: ze had het probleem
aangepakt.

Nuchtere realiteit
Maar wat is de nuchtere realiteit?
Waarom moeten honderden burgers
bij de eerste de beste stortbui onmiddellijk paraat staan en duikers openzetten, zandzakjes leggen en deuren
en poorten barricaderen? Is er in het
geheel beschouwd veel veranderd? Is
de schade beperkter? Is het leed minder groot? Vraag het eens aan de
slachtoffers zelf.

De N-VA stelde in de gemeenteraad volgende vragen:
• Hebben de burgers op die cruciale
dagen beroep kunnen doen op de
voorziene diensten (er bestaat een
uitgebreid noodplan!) en hoeveel
meldingen zijn er geweest?
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• Wie draagt de verantwoordelijkheid bij een ongeval tegen een
openstaande duiker?
• Waarom blijkt de overloop van de
wachtbekkens uit te draaien op
een fiasco?
• Hoeveel schadegevallen zijn er
aangegeven aan de gemeente en
over welk totaal bedrag gaat het ?
• Welke conclusies heeft het schepencollege ter zake getroffen ?

niet. De andere schade dient te
worden geregeld met de verzekering.
• Conclusies van het gemeentebestuur de investeringen hebben
hun nut bewezen, maar ze zijn
nog onvoldoende.
Ons besluit: wij leven mee met de
honderden slachtoffers van deze wateroverlast en hopen dat zij ooit vergoed worden. Wij vinden dat CD&V
niet moet pronken met haar aanpak
en verwezenlijkingen tegen wateroverlast! Nog nooit hebben wij méér
zandzakjes en andere beschermmiddelen in de straten van Hoegaarden
zien liggen.

Echt noodnummer aanmaken
Antwoord van de burgemeester:
• In feite is er geen echt noodnummer. Wegens verlof en na de werkuren kon er weinig hulp geboden
worden. Er waren een 40-tal oproepen op het nummer van de
burgemeester.
• Ondernomen acties: enkele personeelsleden zijn komen helpen, de
burgemeester heeft kilometers
rondgereden en hulp geboden
waar hij kon.
• Duikers: goed dat er zovelen onmiddellijk beseften dat de duikers
een probleem vormen en ze opengezet hebben. Bij ongeval ermee
dient dit aangegeven te worden en
zal de betrokkene geen schuld
treffen. Wie dan wel, dat wist men
niet te zeggen.
• De overloop van de wachtbekkens: volgens de burgemeester
kan de ‘oude’ riolering het water
niet aan dat van de overloop
komt. Uiteraard is hier niemand
verantwoordelijk voor …
• Er zijn een 20-tal schadeformulieren binnengebracht met een totaal
bedrag van meer dan 250 000
euro. Die dossiers worden aan de
provincie overgemaakt, maar een
erkenning als ramp volgt wellicht

Wij hebben gesuggereerd om een écht
noodnummer aan te maken, om de
riolering tijdig te kuisen of te laten
kuisen, het stro en ander vuil dat opstoppingen veroorzaakt aan duikers
en opvangroosters regelmatig (en
zeker in de oogstmaanden) te controleren en weg te doen, de overlopen
beter te kuisen en ruimer te maken en
in een volgende editie van Info
Hoegaarden de mensen te bedanken
voor hun inzet tijdens deze moeilijke
dagen.

Wij merken ondertussen dat het gemeentebestuur eindelijk ook actie
heeft ondernomen. Men heeft de duikers gekuist en de overlopen gereinigd. Als men dat tijdig blijft doen,
bespaart men heel wat leed.
Achiel Van den Steen
gemeenteraadslid

Meldert verdient meer
Er valt geen kwaad
woord te zeggen over
Meldert. En toch.
De N-VA vindt dat
Meldert meer
verdient.
Een ritje door Meldert
op een zomerse dag is
een belevenis op zich.
Een landelijk dorp met vele boerderijen, met prachtig gerestaureerde hoeves en met vele nieuwe huizen en met
aangename mensen op straat. Overal blijkt dat de mensen
hier graag leven en wonen en gelukkig zijn.
Meldert als deelgemeente van Groot-Hoegaarden leeft
eerder op zichzelf. Het heeft bijna alles: een prachtige
kerk en kapel, cafés, apotheek, feestzaal, restaurant,
jeugdhuis, voetbal en niet te onderschatten het beroemde
en beruchte Sint Jans College.

Veel gekregen van grote buur?

De N-VA vindt dat er dringend werk moet gemaakt worden van de wegen die er nu in een erbarmelijke staat bijliggen (Keulenstraat, Begijnenblokstraat, Processieweg,
Babelom), dat sommige voetpaden en fietspaden (al ze er
al liggen) in zo’n slechte staat zijn dat er moet ingegrepen
worden, wij vinden dat het gevaarlijk is op de Bosberg,
dat er een afzonderlijk fietspad moet komen naar het college, en dat de verlichting daar (zeker in de wintermaanden) veel intenser moet
worden (het gaat hier over
de veiligheid van onze
kinderen). Ook het ‘fietspad’ naar Willebringen
vraagt dringend een opknapbeurt.
Hopelijk heeft het gemeentebestuur eindelijk
eens oor naar de vele
wensen van de Meldertse
bevolking, het is het hen
zeker gegund.

Een politieker zou hier geen kwaad woord durven over
zeggen of schrijven, maar wij met ons slecht karakter vinden toch dat Meldert méér verdient. Heeft het trouwens
al veel gekregen van de grote buur?

Achiel Van den Steen
Gemeenteraadslid

N-VA trekt kaart van bewoners in windmolenkwestie
Nadat de CD&V-meerderheid tijdens de vorige legislatuur werd teruggefloten over het plaatsen van windturbines in Outgaarden (zij waren er eerst voorstander van en trokken dan hun staart terug na protest van de
buurtbewoners!), daagt het spook terug op.

Onderzoek haalbaarheid
Het bedrijf Storm & Elicio kreeg toelating om de haalbaarheid te onderzoeken van een volledig nieuw windmolenpark aan de E40, van Hoegaarden tot Oud-Heverlee. De N-VA wil hierover duidelijk zijn: wij zijn niet
tegen windenergie of enige andere vorm van alternatieve energiebronnen.
Maar u kon al in de pers gelezen dat de CD&V-burgemeester in Bierbeek
radicaal tegen is, en dat er in Outgaarden opnieuw tegenwind (sic) komt
door het vroegere actiecomité met de kleine windmolentjes.

Hoofd in het zand
Het CD&V-bestuur van Hoegaarden heeft nog niets losgelaten ter zake en
wacht af, het hoofd in het zand.
N-VA Hoegaarden deelt de mening van het actiecomité Outgaarden. Wij
zijn voor alternatieve energie, maar die mag niet ten koste gaan van de
gezondheid van de burgers.
Ives Vandepoel
Secretaris
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
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