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Gebrek aan ambitie bij CD&V Hoegaarden
Op de
gemeenteraad van
10 februari hadden
wij als enige
oppositiepartij
duidelijke kritiek
op het gevoerde
financiële beleid.
De N-VA-fractie
hekelde het gebrek
Hoegaarden is schuldenkampioen
aan ambitie
bij de huidige
meerderheid.
“Volgens cijfers van het bestuur, zal er de komende
jaren niet worden bespaard. Hoegaarden kent de
hoogste schuldgraad, maar die schuift de CD&V
gewoon door naar de volgende generaties”, zegt N-VAafdelingsvoorzitter Patrick Peymen.
In 2008 had de gemeente nog 4 miljoen euro in kas,
dat zal volgens het voorgestelde plan eind 2015
verminderen tot 1 miljoen. De schulden zijn in diezelfde
periode verdubbeld van 7 miljoen naar 14 miljoen. Een
schuld van 2238 euro per Hoegaardier. Hoegaarden is
koploper van alle vergelijkbare landelijke gemeenten
in Vlaanderen en daar zal volgens de ramingen de
komende jaren niets aan veranderen.

GEEN ZICHT OP VERBETERING

De gemeente Hoegaarden heeft maar net voldoende
inkomsten om haar vaste kosten, onder meer door
de hoge aflossingen en intresten, te betalen. Geld

om zelf te investeren of te
sparen is er zo goed als niet.
“Toch plant de gemeente
nog steeds verschillende
grote investeringen,” merkt
Patrick op, “Hoe worden die
gefinancierd? Enerzijds hoopt
men op subsidies, de rest moet Patrick Peymen
Voorzitter
opnieuw geleend worden.
Resultaat: de schuldenberg
blijft torenhoog.”

VERKOOP EIGENDOMMEN EENMALIGE REDDINGSBOEI

De schuld in Hoegaarden is momenteel 140 procent
groter dan het gemiddelde van de cluster met
vergelijkbare Vlaamse landelijke gemeenten. Dit ligt
natuurlijk aan de investeringen die de gemeente de laatst
jaren heeft gedaan. Maar het bedrag dat Hoegaarden
geïnvesteerd heeft, bedraagt maar 30 procent meer dan
het gemiddelde van de cluster. M.a.w. andere gemeenten
spreiden hun investeringen beter en hebben een veel
betere marge om hun investeringen zelf te financieren.
In 2014 heeft de gemeente heel wat van haar
eigendommen verkocht wat een klein miljoen euro
opleverde. Een reddingsboei die ze maar één keer
kunnen gebruiken. “De CD&V-meerderheid in
Hoegaarden moet dringend bezinnen over haar aanpak.
Zo niet zadelen ze hun burgers op met een enorme
schuld die ze vroeg of laat zullen moeten afbetalen…”
vreest Patrick.

Hoegaarden Hartveilige gemeente
Binnenkort is ook Hoegaarden officieel een ‘Hartveilige gemeente’. Verenigingen, scholen
en sportclubs kunnen vanaf dan gratis(!) de cursus ‘reanimeren en defibrilleren’ aanvragen
bij het Rode Kruis. Een AED-toestel kan een leven redden.

De N-VA in actie
HOEGAARDEN KRIJGT STERRETJESWEIDE

Op vraag van de N-VA-fractie heeft de gemeente de aanleg van een sterretjesweide opgenomen in de herinrichting van de kerkhoven. Het zal heel wat ouders helpen om het
verlies van hun ongeboren kindje te verwerken.

PANNENKOEKEN FOR LIFE

De dames van N-VA Hoegaarden zamelden met hun
pannenkoekennamiddag 550 euro in voor de MSliga Vlaanderen. Ook Staatssecretaris Theo Francken
kwam langs en toonde zijn bakkunsten.

VALENTIJNSACTIE

Zoals elk jaar trokken OCMW-raadslid Johny Stiers
en ondervoorzitter Carine Leys op Valentijn naar
Villa Hugardis om de rusthuisbewoners te verwennen met een lekker chocolaatje.

ORCHIDEEËNVERKOOP

De orchideeënverkoop op de Plantenmarkt in de Tuinen van Hoegaarden was
een groot succes! We verkochten in totaal 110 plantjes, goed voor 1100 euro voor
Kom op tegen Kanker. Wie een bloemetje wil, kan er nog altijd bestellen (liselore.fuchs@n-va.be of 0492 64 10 38).

Vlaams-Brabant: Geen windplan, wel windturbines
Begin december weigerde de deputatie te antwoorden op vragen van provincieraadslid Liselore Fuchs over de verschillende windparkprojecten in Vlaams-Brabant. Enkele dagen later keurden ze achter gesloten deuren de milieuvergunning voor de zes turbines in Linter goed.
Liselore betreurt deze manier van werken: “Betrokken inwoners zijn vragende partij voor een gestructureerde dialoog
tussen hen en de beleidsmakers, de lokale besturen en de projectontwikkelaars. De provincie Vlaams-Brabant zou hier
het ideale platform voor zijn. Maar voorlopig krijgen de inwoners hier geen gehoor.”

GEMEENTE EN PROVINCIE HOUDEN MET U GEEN REKENING

Ook het Hoegaardse gemeentebestuur houdt de lippen stijf op elkaar. Liselore mocht haar vragen in de gemeenteraad
niet eens stellen. “Voor iemand die niets te verbergen heeft, kan transparantie en openheid van bestuur toch geen
probleem zijn?” stelt Liselore. Ondertussen heeft Vlaanderen de bouwvergunning voor de zes windturbines in Linter
afgekeurd. Liselore: “We hopen dat zowel het gemeente- als het provinciebestuur voor een andere aanpak kiezen. De
impact van het project is veel te groot om geen rekening te houden met de inwoners.”

OCMW-raadslid Johny Stiers: “Heel wat lokale verenigingen zijn vragende partij om cursussen van het Rode Kruis te organiseren. Alleen moeten ze daar nu 150 euro voor betalen
omdat Hoegaarden het label ‘hartveilig’ niet draagt. Na aandringen van de N-VA-fractie
tekende de gemeente de overeenkomst met het Rode Kruis. We verwachten dat de gratis
cursussen nog voor de zomer van start kunnen gaan.”
OCMW-raadslid Johny
Stiers bij een van de
vier AED-toestellen in
Hoegaarden

De provincie = een voetnoot?
In januari pakte de provincie uit met hun
nieuw logo: een uitvergrote asterisk. Kostprijs?
73 000 euro. Zonder de implementatiekosten
meegerekend! Liselore: “Volgens onze berekeningen is er nu al 100 000 euro meer uitgegeven dan de Deputatie beweert. Ondanks de
hoge kostprijs ben ik alvast verheugd dat de
provincie haar plaats kent: in de voetnoot…

In Hoegaarden zijn er vier AED-toestellen op openbare plaatsen:

•
•
•
•

Gemeentehuis Hoegaarden
Openbare bibliotheek Tiensestraat
Kerk Outgaarden
Kerk Meldert
Provincie Vlaams-Brabant: Geen
windplan, wel windturbines.
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De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€
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