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VU: LISELORE FUCHS, ZAVELPUTTENSTRAAT 21, 3320 HOEGAARDEN

11 juliviering
Met Vlaams minister
BEN WEYTS

Kapittelhuys 
Houtmarkt 1
Hoegaarden

MAANDAG 
10 juli 2017
Vanaf 19.30 uur

N-VA Hoegaarden organiseert op maandag 
10 juli haar allereerste 11 juliviering! 
Onze gastspreker is Ben Weyts, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Openbare Werken, 
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.

De deuren gaan open om 19.30 uur. Wij 
ontvangen u dan met een hapje en een 
drankje. 

Minister Weyts start om 20.30 uur.

Voetbalterrein Outgaarden: oppositie loont p. 2 Pop-up Café: nieuwe data! p. 3



Het terrein en de kantine staan ondertussen al een jaar leeg, 
maar volgens het gemeentebestuur kunnen er pas plannen 
gemaakt worden als de nieuwe bestemming van het terrein 
goedgekeurd is. Die goedkeuring zal pas voor na de zomer-
maanden zijn. 

N-VA Hoegaarden stelt voor dat het gemeentebestuur de 
zomermaanden benut om al eens samen te zitten met de 
Outgaardiers. “Als het gemeentebestuur dat niet doet, geven ze 
eigenlijk toe dat ze het burgerinitiatief willen zien mislukken.” 
zegt N-VA-bestuurslid en Outgaardier Eline Reygel.

Initiatief vanuit de Outgaardiers
Zonder de zekerheid op steun van het gemeentebestuur is het 
zo goed als onmogelijk om plannen te maken. “Als de Out-
gaardiers dit project willen doen slagen, moeten ze nu in actie 

schieten. Het is van belang dat iedereen de handen in elkaar 
slaat.”, besluit Eline Reygel.

Oppositiewerk loont!
Invulling voetbalterrein Outgaarden moet vanuit inwoners 
komen

Resultaten enquête zijn duidelijk 
Voorafgaand aan de brainstormnamiddag lanceerde N-VA Hoegaarden een enquête. 
Jullie konden aangeven hoe jullie het terrein zouden invullen en wat jullie zeker niet 
wensen. Ruim 84 personen hebben deze ingevuld en uit de resultaten blijkt een duide-
lijke trend. Lokale, kleinschalige initiatieven genieten jullie voorkeur. Het voetbalter-
rein moet een ontmoetingspek worden voor inwoners waar jullie kunnen ontspannen 
en tot rust komen in open lucht. Daarnaast moet het mogelijk zijn om er te sporten 
buiten clubverband. 

Sinds Funsation, de enige kandidaat-erfpachter, zich teruggetrokken heeft, liggen de mogelijkheden voor het voetbalter-
rein in Outgaarden weer helemaal open. “We zijn blij dat ons oppositiewerk gelukt is,”, vertelt N-VA-gemeenteraadslid 
Liselore Fuchs, “Niet alleen zijn de plannen om het terrein te laten invullen door een commercieel bedrijf (voorlopig) van 
de baan, ook zijn de Outgaardiers nu op de hoogte en weten ze dat ze het heft in eigen handen kunnen nemen.” Er zijn ook 
al een aantal Outgaardiers die zelf initiatief willen nemen, maar het engagement van het gemeentebestuur ontbreekt nog.

Als we kijken naar wat jullie zeker niet willen op het terrein, kunnen we drie hoofd-
zaken onderscheiden. In de eerste plaats wensen jullie uiteraard geen overlast. 
Nachtlawaai, lichtvervuiling of een grote toename van verkeer zijn absoluut uit den 
boze. Ten tweede wensen jullie geen grote bebouwing. Het landelijke karakter van 
Outgaarden moet kostte wat het kost bewaard blijven. Ten laatste wensen jullie geen 
(grote) commerciële activiteiten. De inwoners van Outgaarden moeten als eerste 
gebaat zijn met de nieuwe invulling van het voetbalterrein.

De top 10:
1. Speelterreintje (46%)
2. Kinderboerderij (42%)
3. Speelbos (38%)
4. Finse piste (36%)
5. Picknickruimte (31%)
6. Fit-o-meter (30%)
7. Petanque terrein (30%)
8. Cafetaria (24%)
9. Publieke barbcue (23%)
10. Volkstuintjes (23%)

 Eline Reygel (eerste van links): “De inwoners van Outgaar-
den moeten als eerste gebaat zijn met de nieuwe invulling 
van het voetbalterrein.”
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Noteer alvast volgende data in uw agenda. 

• Zondag 24 september 2017 - Meldert 
Van 11 tot 13 uur

• Zondag 26 november 2017 - Hauthem 
Van 11 tot 13 uur

• Zondag 26 november 2017 – Hoksem 
Van 17 tot 19 uur

• Zondag 11 maart 2018 – Outgaarden  
Van 11 tot 13 uur

• Dinsdag 22 mei 2018 – Hoegaarden  
Van 19.30 tot 22.30 uur 
Met Theo Francken! 

 Kom zeker langs voor een gezellige babbel op een van onze Pop-Up Café’s! We zullen u nog persoonlijk uitnodigen.

Nieuwe data!
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Door van de grote interesse in de Pop-Up Café’s en de positieve reacties in de straat organiseren we vanaf dit najaar 
een tweede reeks Pop-Up Café’s. Naast Pop-Up Café’s in Meldert, Outgaarden en Hoegaarden organiseren we deze 
keer ook Pop-Up Café’s in Hauthem en Hoksem. 

Op dinsdag 22 mei sluiten we af met een absolute topper: Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
komt naar Hoegaarden! 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


