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HOEGAARDEN
Pannenkoeken for life!

SAMEN VOORUIT

N-VA Hoegaarden zet zich in
voor de MS-liga Vlaanderen

Beste Hoegaardiers,
Als nieuwe voorzitter wens ik eerst en vooral
mijn voorganger te bedanken voor haar inzet
en toewijding. Carine besliste om persoonlijke
redenen een stapje terug te zetten, waardoor ik als
ondervoorzitter nu een stoel verder schuif.
Ik zou mij hier uitgebreid kunnen voorstellen, maar
ik denk dat mijn persoon op zich niet relevant is. U
heeft er niet veel aan als u weet wat mijn favoriete
hobby is, en al helemaal niet wat ik graag eet. Maar Patrick Peymen
mijn ideologie lijkt mij wel belangrijk, en die wil ik Voorzitter N-VA Hoegaarden
graag met u delen.

V.U.: Patrick Peymen, Blijveldstraat, 3320 Hoegaarden

De dames van N-VA Hoegaarden
zetten zich in voor het goede doel en
organiseren een Pannenkoekennamiddag op zondag 21 december. Dit
jaar gaan de opbrengsten integraal
naar de MS-liga.
Jullie kunnen komen genieten van
heerlijke pannenkoeken, lekkere koffie en warme chocolademelk. Maar
we voorzien ook een uitgebreide
jeneverbar met koffielikeur!
Er zijn voorverkoopkaarten verkrijgbaar voor 5 euro. Eén voorverkoopkaart geeft je recht op twee pannenkoeken en een koffie.

•
•
•

Carine Leys
carine.leys2@n-va.be
0479 64 11 25
Martine Vandenbroeck
martine.vandenbroeck@n-va.be
0495 88 00 14
Liselore Fuchs
liselore.fuchs@n-va.be
0492 64 10 38

Zo ben ik ervan overtuigd dat een modern, lokaal
bestuur een open en transparant beleid moet
voeren. De tijd dat men in besloten kring belangrijke beslissingen neemt en die
dan aan iedereen oplegt, is volgens mij voorbij. We geven een groot deel van ons
inkomen aan de overheid, dus is het belangrijk dat iedereen kan controleren hoe
dit wordt uitgegeven. Of toch op zijn minst een degelijke inspraak hierover krijgt.
Vaak rest enkel massaal protest om een genomen beslissing om te buigen. En dan
maar klagen dat er zoveel klagers zijn.
Natuurlijk kan je in Hoegaarden geen 6 000 inwoners om hun mening gaan
vragen. Uiteindelijk zullen de politici toch de knoop moeten doorhakken. Maar
als dit open en transparant gebeurt, zullen deze beslissingen breed gedragen zijn.
Ook is de kennis onder inwoners over bepaalde domeinen groot en interessant om
gehoord te worden.
Maar dit wil ook zeggen dat u voor uw mening moet uitkomen. Dit werd in de
laatste gemeenteraad duidelijk aangehaald in een heftige discussie. Wij stelden
de vraag of er niet preventief doch kordaat kon opgetreden worden tegen een
bepaalde vorm van overlast. Als antwoord kwam er uit de bus dat zolang er geen
klacht is, er ook geen overlast is. U weet dus wat te doen.
Vandaar mijn oproep: communiceer met ons over gemeentelijke zaken. Met de
huidige, moderne communicatiemiddelen mag dat geen probleem meer zijn. Heeft
u een probleem, al dan niet met een oplossing, wenst u een ongemak of gebrek te
melden of misschien wilt u een lumineus idee met iedereen te delen, laat het ons
weten. Dit kan via e-mail, Facebook of onze website. U mag ons natuurlijk steeds
persoonlijk aanspreken.
Willen we vooruit gaan met Hoegaarden, dan ben ik ervan overtuigd dat we het
samen moeten doen.

www.n-va.be/hoegaarden

N-VA Hoegaarden vraagt overleg met uitbater nachtwinkel

Goed bestuur?
Sint-Niklaasstraat in
Outgaarden

Onlangs werden in een stuk van de
Sint- Niklaasstraat in Outgaarden
parkeerplaatsen ‘gemarkeerd’, volgens
de burgemeester om burenruzie,
wild parkeren en het blokkeren van
een uitrit te vermijden, en ook om de
snelheid af te remmen.
Niets daarvan, een stuk witte lijn
sneuvelde om dit mogelijk te maken
(dáár stond af en toe onterecht een
wagen geparkeerd ), voor een poort of
oprit parkeren gebeurde volgens ons
ook niet veel.
Het nieuwe concept werd uitgedokterd
door de burgemeester, samen met
de politie en met een verkeersexpert
(waar wij aan twijfelen). De inwoners
van Outgaarden vinden het eveneens
ondermaats, onnozel en schandalig.
Wij vinden het vooral zeer gevaarlijk
aan het kruispunt met de Korenstraat
(geen zicht), wij vinden dat gericht
‘slalommen’ gevaarlijk en in het geheel
potsierlijk.
De N-VA vroeg dan ook om de
bijzonder ongelegen enige parking
richting Hoegaarden te verwijderen,

en om zeker een spiegel te plaatsen
rechtover het kruispunt met de
Korenstraat.
Volgens de burgemeester niet
nodig, hij beslist en daarmee uit
en de bewoners moeten zich maar
aanpassen. Goed bestuur volgens de
meerderheid : géén overleg en zelfs
geen luisterbereidheid.

Tiense agenten in
Hoegaarden

Volgens de burgemeester zijn er
op de politiedienst in Hoegaarden
manschappen te weinig om het werk
te doen, daarom wordt er regelmatig
door een gemeenteambtenaar met
zijn dienstwagen een politieagent
uit Tienen gehaald en teruggebracht
om hier de nodige PV’s op te maken,
kwestie van geen imagoschade op te
lopen.
Deze agent wordt voornamelijk
in Hoegaarden losgelaten om
foutparkeerders en andere overtreders
te beboeten. Hadden wij het eerder
al niet eens aangeklaagd dat de
federale agenten hier PV’s kwamen
uitschrijven? Bedankt burgemeester.

Hondenweide

Naar het schijnt spreekt men in de
schoot van het schepencollege al
een tijdje over de aanleg van een
hondenweide. Een grote investering
is dat niet: een afspanning en wat
hondenpoepbakjes.
Omdat daar geen schot in kwam
stelden wij de vraag officieel op
de gemeenteraad, en wat blijkt?
Niemand weet hier van iets, geen
woord over gesproken. Is dat een
‘hondenpoepweide’, vroeg het
schepencollege zich af ?
Niet nodig in een landelijke gemeente,
vindt het bestuur. Dat is blijkbaar
niet op de hoogte van het feit dat
zo’n weide in sommige landelijke
buurgemeentes wel bestaat.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur in overleg gaat met de uitbater van de nachtwinkel. Wanneer de
uitbater zich bewust is van de overlast kan hij hier ook op anticiperen en klanten
aanspreken. In een charter tussen de gemeente en de nachtwinkel kunnen beide
Liselore Fuchs
partijen beloven dat ze er alles aan zullen doen om de overlast voor omwonenden
Gemeenteraadslid
te beperken. Ook extra politiecontrole kan hierbij helpen. Ze hoeven enkel een
oogje in het zeil te houden opdat de situatie niet escaleert.

Hoe werkt een AED-toestel?
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Weet u het antwoord op die vraag? Wel, wij ook niet. En we zijn heus niet de
enigen. Hoewel er in onze gemeente vier AED-toestellen hangen, weet niemand
hoe ze te gebruiken. Lokale verenigingen zijn vragende partij om cursussen te
volgen bij het Rode Kruis, maar dat gaat niet, want Hoegaarden is niet erkend als
‘Hartvriendelijke gemeente’.

Achiel Van den Steen
Gemeenteraadslid

We zijn misschien de eersten, maar we wensen al onze leden, onze sympathisanten, onze kiezers en alle
Hoegardiers een gezellige Kerst en een voorspoedig 2015.

Het N-VA-bestuur van Hoegaarden

N-VA-gemeenteraadslid Liselore Fuchs: “De
voorbije weken zijn er enkele voorvallen die erop
wijzen dat de situatie gemakkelijk uit de hand
kan lopen. Van zodra er stomdronken jongeren
met een ambulance opgepikt moeten worden
kan je als gemeentebestuur echt niet meer de andere kant opkijken. Op de gemeenteraad van 18 november was de
boodschap van CD&V nochtans erg duidelijk: de buurt moet haar problemen zelf oplossen.”

EERST OVERLEG DAN KLACHTEN

Wensen

Wij zijn er volgend jaar opnieuw voor u.

Sinds de opening van de nachtwinkel in
de Tiensestraat spreken buurtbewoners
dagelijks over overlast. ’s Nachts zijn er
luidruchtige klanten die hun afval achterlaten
op vensterbanken en in planten. De N-VA
vindt dat het gemeentebestuur in overleg
moet treden met de winkeluitbater voordat de
situatie verder uit de hand loopt. De CD&Vmeerderheid schuift haar verantwoordelijkheid
volledig van zich af en zegt dat de buurt haar
verantwoordelijkheid moet opnemen.

N-VA Hoegaarden heeft het gemeentebestuur gevraagd om ervoor te zorgen dat
ze de erkenning van het Rode Kruis als ‘Hartvriendelijke gemeente’ behalen. Op
die manier kunnen verenigingen gratis een cursus aanvragen bij het Rode Kruis. Zolang dit niet gebeurd is, moeten
ze per cursus 150 euro betalen. “Het is een kost die gemakkelijk te vermijden is als de gemeente tien procent van
haar personeelsleden zo een cursus laat volgen. Voor Hoegaarden komt dat neer op drie personen,” verduidelijkt
gemeenteraadslid Liselore Fuchs “Het zou een ongelooflijke meerwaarde zijn voor verenigingen als enkele personen
met een AED-toestel kunnen werken. Geef hen dan ook die kans.”

Achiel Van den Steen – achiel.vandensteen@n-va.be
Alfons Olemans – alfons.olemans@n-va.be
André Schoensetters – andre.schoensetters@n-va.be
Carine Leys – carine.leys2@n-va.be
Ives Vandepoel – ives.vandepoel@n-va.be
Johny Stiers – johny.stiers@n-va.be
Liselore Fuchs – liselore.fuchs@n-va.be
Martine Vandenbroeck – martine.vandenbroeck@n-va.be
Patrick Peymen – patrick.peymen@n-va.be

hoegaarden@n-va.be

Proficiat!
Wat het ‘Hoegaards Cyclo-Team’ hier op enkele jaren tijd hebben gerealiseerd in Hoegaarden, is zeer lovenswaardig. Twee dagen cyclocross
van de bovenste plank, een mooi parcours, veel volk, honderden jonge
renners, kampioenen in spe voorbereiden, je moet het maar doen.
Wij kunnen deze organisatoren en hun helpers alleen maar feliciteren …
en doe zo maar verder.

www.n-va.be/hoegaarden
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja,
Ja, ik
ik wil
wil graag
graag lid
lid worden.
worden. Stuur
Stuur mij
mij de
de nodige
nodige informatie.
informatie.
n
n Ik
Ik wens
wens het
de kennismakingsfolder
ontvangen.
n
N-VA-programma teteontvangen.

DEE HEER
HEER
nD
n

MEVROUW
EVROUW
nM
n

NAAM
AAM::
N

VOORNAAM
OORNAAM::
V

TRAAT::
SSTRAAT

POSTCODE
OSTCODE::
P

GEMEENTE
EMEENTE::
G

TEL
EL::
T

E-MAIL
MAIL::
E-

GEBOORTEDATUM
EBOORTEDATUM::
G

/
/

/
/

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

©
© N-VA/ID/Frederik
N-VA/ID/Frederik Beyens
Beyens

N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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