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Met Vlaams minister Ben Weyts en Kamerlid en burgemeester van Tervuren Jan Spooren

N-VA Hoeilaart wenst u een gelukkig en gezond 2019!

Een nieuw jaar, een nieuw begin!
2018 bracht ons misschien geen zitje  
in het bestuur, toch ben ik een trotse 
voorzitter. Ons team is immers vast- 
beraden om door te gaan, gemotiveerd 
en strijdvaardig. En zoals u verder in dit 
blad kunt lezen: we deden het heus zo 
slecht nog niet. 

Uw stem voor ons was in geen geval een 
verloren stem, zoals kwatongen wel eens 
durven beweren. We volgen de komende 
jaren het Hoeilaartse politieke landschap 
van nabij op en zullen meer dan ooit de 
belangen van de Vlaming in ons doender- 
dorp verdedigen. Uw stem motiveert ons.  

2019 belooft een boeiend jaar te worden. 
Weerom zullen we met z’n allen onze 
stem uitbrengen. Maar liefst voor drie 

parlementen! Ook hier is uw stem voor 
de N-VA van groot belang, want we staan 
voor grote uitdagingen en misschien wel 
voor een belangrijk keerpunt in onze 
geschiedenis.

Onze nieuwjaarsreceptie vindt plaats 
op 10 februari. We zijn trots Ben Weyts 
(Vlaams minister) en Jan Spooren  
(Kamerlid en burgemeester van Tervuren) 
als gastsprekers te mogen verwelkomen. 
Verder in dit blad leest u meer over hen. 
Allen welkom! 

Rest mij nog u allen een prachtig 2019 toe 
te wensen. Moge het een jaar worden van 
vooruitgang en juiste politieke keuzes, 
maar vooral van liefde, voorspoed en 
warmte voor iedereen!

Nieuwjaarsreceptie N-VA Druivenstreek

Zondag 10 februari om 10.30 uur
GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart

Iedereen van harte welkom!

Edouard Van Zuylen
Voorzitter N-VA Hoeilaart

Wegens de sperperiode moeten we u een deelname in de kosten vragen
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een tijdje voorbij, het ‘nieuwe’ bestuur is gestart. De uitslag zindert nog een beetje na. 
N-VA Hoeilaart had helaas 33 stemmen te kort voor een zitje. 

Het zat ons de voorbije bestuursperiode niet altijd mee. Onze twee raadsleden zijn, om persoonlijke redenen weliswaar, uit de politiek 
gestapt. Een groot verlies voor de partij. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober gingen we op zoek naar nieuwe, jonge 
kandidaten die onze ploeg wilden versterken. En hoewel we nipt geen zetel behaalden, mogen we toch fier zijn op het resultaat.  
We behaalden immers 467 stemmen (7,1 procent), en dat voor een partij die voor het eerst alleen opkomt.

Daarenboven kunnen we uit de resultaten van de provincieraad afleiden dat N-VA Hoeilaart nog veel potentieel heeft. Er is wel  
degelijk een draagvlak voor een Vlaamse partij in Hoeilaart.

Ons voornemen voor de komende zes jaar: strijden voor  
een veilig en Vlaams Hoeilaart. De taalonrechtvaardigheid  
moet de wereld uit. Onze buurgemeenten staan op dat vlak  
trouwens heel wat verder.

467 keer bedankt! U krijgt geen spijt van uw stem.

Wilt u lid worden van de N-VA? Wilt u de ploeg van N-VA 
Hoeilaart versterken? Aarzel dan niet en neem contact 
met ons op. Meer info vindt u op www.n-va.be/hoeilaart 
of op onze Facebookpagina N-VA Hoeilaart.

Nieuwjaarsreceptie N-VA Druivenstreek: 
gastsprekers in de kijker

Jan Spooren
Jan Spooren is net begonnen aan zijn tweede legislatuur als 
burgemeester van Tervuren. Sinds 2014 zetelt Jan ook in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij ontpopte zich tot 
de pensioenspecialist van de N-VA. Jan Spooren zetelt in de 
commissie Sociale Zaken en werkt daar aan een rechtvaardige 
sociale zekerheid. Werken moet lonen en zij die bijgedragen 
hebben, moeten op het systeem kunnen terugvallen. Naast  
zijn werk op het federale niveau zet Jan zich ook in voor  
twee belangrijkere lokale dossiers voor de Druivenstreek:  
het MUG-dossier en de vliegroutes. Twee dossiers waarin de 
belangen van de Vlamingen verdedigd moeten worden.

467 keer bedankt!

© Anne Deknock
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N-VA blijft initiatieven nemen  
voor een beter Hoeilaart

De verkiezingen hebben ons helaas geen zitjes in de gemeenteraad opgeleverd. Geen mogelijkheid dus om mee te besturen, 
noch om oppositie te voeren. Toch zien we dat niet noodzakelijk als een probleem. Ook de komende jaren zullen we de stand-
punten van de N-VA promoten en invloed op het beleid proberen uitoefenen. Niets is zo frustrerend als zes jaar enkel oppo-
sitie voeren tegen de vele raadsleden van de nieuwe meerderheid. Daarom zullen wij de komende bestuursperiode via eigen 
initiatieven tonen waar de N-VA voor staat.

Zo streven we onder meer naar: 
•  nieuwe impulsen voor het Hoeilaartse verenigingsleven;
•  initiatieven om onze gemeente veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers;
•  het behoud en zelfs de uitbreiding van ons bosgebied;
•  de aanmoediging van het gebruik van het Nederlands als voertaal binnen onze gemeente;
•  samenwerking met de naburige druivengemeenten om het Vlaamse karakter van onze streek te stimuleren;
•  de organisatie van toeristische activiteiten die de troeven van onze gemeente belichten;
•  de verbroedering met een dorp uit een ontwikkelingsland om er doelgericht de levensomstandigheden te helpen verbeteren;
•  projecten die de ecologische voetafdruk van onze gemeente helpen verminderen.

Geert Menu
Bestuurslid

Ben Weyts
Ben Weyts is sinds 2014 Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, 
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. Op Vlaams niveau kan hij een mooi 
palmares op het gebied van dierenwelzijn (verbod op onverdoofd slachten) en 
mobiliteit (Oosterweel) voorleggen. 

Ook voor Hoeilaart en andere gemeenten in de Druivenstreek kon hij al 
heel wat realiseren. Zo investeerde hij in vrijliggende fietspaden en slimme 
verkeerslichten voor de Tervurenlaan (N3). Die belangrijke verkeersas werd 
daardoor veel veiliger. Een andere realisatie van Ben Weyts is de lancering 
van het integratieproject ‘Expat op Pad’. Dat is een project dat internationale 
nieuwkomers verwelkomt en hen helpt bij de integratie in Hoeilaart, Tervuren 
en Zaventem. Ook heeft onder andere het departement van Ben Weyts in 
2018 een financiële bijdrage voor de bouw van het Ecoduct in Groenendaal 
geleverd. Een andere verwezenlijking specifiek voor Hoeilaart vinden we in de 
Hertenlaan, waar een faunapassage wordt gerealiseerd. En tot slot worden er 
op de binnenring (oprit Groenendaal) aanpassingen gedaan om de verkeers-
veiligheid te verbeteren.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


