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HOEILAART

Terug van weg geweest om ge-
zondheidsredenen, maar ik ben blij 
om terug te zijn. Deze afwezigheid 
heeft me ook de tijd gegeven om 
over een aantal zaken in het leven 
na te denken. ‘Ieder nadeel heb zijn 
voordeel’, zou Johan Cruyff zeggen. 

We hebben als partij onlangs ook 
reflecties gemaakt over de huidige 
legislatuur: niet slecht maar het kan 
beter. Met onze leden zullen we 
binnenkort de strategie uitstippe-
len over hoe we blijvend positieve 
oppositie kunnen voeren en hoe 
we de campagne voor de volgende 
verkiezingen zullen aanpakken.

Maar eerst gaan we feesten. Hier-
boven kunt u de aankondiging van 
onze kaas- en bieravond vinden. 
We hopen u allen daar te mogen 
ontmoeten niet alleen voor de knab-
bel maar ook voor een babbel: over 
Hoeilaart, over wat u bezig houdt.

Samen met de N-VA-afdelingen van 
Overijse, Tervuren en Huldenberg 
organiseren we als Druivenstreek 
onze nieuwjaarsreceptie in Duis-
burg (Gemeentezaal, Rootestraat 9) 
op zondag 17 januari 2016.
De gastspreker is Steven Vande-
put, minister van Defensie. 

U bent van harte welkom. Het is 

een unieke gelegenheid om onze 
federale, Vlaamse, provinciale en 
gemeentelijke N-VA-mandatarissen  
te ontmoeten. Meer info volgt op 
www.n-va.be/hoeilaart.

Het kan altijd beter

wenst u een prettig eindejaar!

De Trosrups

www.n-va.be/hoeilaart

Marc Rabaey, 
voorzitter N-VA Hoeilaart
marc.rabaey@n-va.be

N-VA Hoeilaart nodigt u uit op zijn eerste

KAAS- EN BIERAVOND

Kazen, fijne vleeswaren en streekbieren

Zaterdag 12 december vanaf 19 uur
GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, Hoeilaart
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inschrijven via luc.menu@n-va.be of  0486 33 98 54



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 stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. 

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 … 

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. 

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. 

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.

Voorbije gemeenteraad werd het 
nieuw uitleenreglement gestemd. 
Dat het bestuur voor een kader 
zorgt is goed. Er zijn echter enkele 
hiaten. Zo is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk voor een Hoeilaartse 
vereniging om het mobiele po-
dium te ontlenen. Blijkbaar zou 
dit te veel kosten aan werkuren. 
Een buurgemeente kan dit po-
dium wel ontlenen. Het is dus 

perfect mogelijk dat bijvoorbeeld 
de gemeente Overijse het podium 
aanvraagt voor een jeugdver-
eniging uit pakweg Jezus-Eik of 
Tombeek. Wij hebben voorgesteld 
om deze oneerlijkheid uit het 
regelement te schrappen. Helaas 
heeft het bestuur onze vraag niet 
au serieux genomen en hebben ze 
geweigerd het reglement aan te 
passen. Jammer!

Op 11 oktober 2015 nodig-
den wij alle N-VA-leden 
maar ook sympathisanten 
en geïnteresseerden uit 
om mee na te denken over 
de toekomst van N-VA 
Hoeilaart. 
De pro’s en de contra’s 
werden afgewogen be-
treffende het kartel met 
CD&V en het opkomen 
met een N-VA-lijst of 
Open-lijst bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Geen eenvoudige 
oefening, maar wel een 
boeiende.

Door een ‘Open-lijst’ trek 
je ook niet-N-VA’ers aan 
met een engagement voor 
onze gemeente Hoei-
laart. Een N-VA-lijst biedt 
het voordeel dat we een 
krachtige eensgezinde 
Vlaamse groep naar voor 
kunnen schuiven. Er is 
nog werk aan de winkel, 
maar één ding is zeker: 
‘we willen het Vlaams 
karakter in Hoeilaart 
versterken en moeten 
hiervoor onder andere 
meer inzetten op een sterk 
taal- en integratiebeleid’. 

Conclusie: We gaan voor 
de uitdaging om ons 
geëngageerd en gemoti-
veerde N-VA-bestuur te 
versterken met nieuwe 
mensen. Wat de volgende 
gemeenteraadsverkiezin-
gen betreft werden er nog 
geen beslissingen geno-
men. Alle mogelijkheden 
werden op tafel gelegd en 
besproken. 
Er komt een vervolg…

Tot slot wensen we vanuit 
het N-VA-bestuur de 
aanwezigen hartelijk te 
danken voor hun aanwe-
zigheid en inbreng.

Nieuw uitleenreglement gestemd

www.n-va.be/hoeilaart hoeilaart@n-va.be

Tijdens de gemeenteraad van september stelde 
N-VA-raadslid Michel Joly de vraag hoeveel 
hotelovernachtingen er in onze gemeente werden 
geregistreerd. In het voorbije jaar 2014 waren er 
dit 1719. Op het eerste zicht lijkt dit veel, echter 
alles kan beter. Met een goed uitgekiend horeca-
beleidsplan, het extra in de verf zetten van onze 
toeristische troeven (Zoniënwoud, serristenvilla’s, 
wellness, overzichtelijke fiets- en wandelroutes, 
aanwezigheid op meeting- en incentivebeurzen, 
…), een betere samenwerking met onze buur-
gemeente Overijse en de organisatie van nieuwe 
aantrekkelijke activiteiten moeten we van Hoei-
laart de ideale korte vakantiebestemming kunnen 
maken. Onze middenstand kan er enkel goed bij 
varen.

Passeert u ’s morgens tussen pakweg 8 uur en 9 
uur ook al eens langs de schoolomgeving? Dan is 
het u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat het 
er verschrikkelijk druk en gevaarlijk kan zijn. Te 
veel auto’s, vrachtwagens en bussen die op en af 
voetpaden donderen of geen rekening houden 
met overstekende kinderen. Wij vragen al jaren 
een verkeersveilige schoolomgeving. Dus beste 
bestuur: neem een studiebureau onder de arm (ja 
hoor, voor deze problematiek graag begeleiding 
door professionals) en ga rond de tafel zitten met 
de naburige gemeenten. Heel wat verkeer komt 
immers via Overijse of La Hulpe onze gemeente 
binnen, en zorg voor een kindvriendelijke school-
omgevingen en veilig centrum.

Nog beter inzetten op  
toerisme in Hoeilaart

Wat met N-VA Hoeilaart?

N-VA blijft mobiliteitsplan 
eisen

Als nieuwbakken OCMW- 
raadslid heeft Myriam Warson 
reeds vier OCMW-raden achter 
de rug. De agenda ‘s omvatten 
onderwerpen zoals aanbestedin-
gen (voeding, huren en wassen 
van kledij) voor het rusthuis, 
personeelswissels, budgetten, 
goedkeuringen van steun aan 
hulpbehoevenden, jaarverslagen, 
enzovoort.

Samen met Youri Vandervaeren 
(CD&V), Marie-Paule Bokstal 
(CD&V) en andere specialisten 
worden de OCMW-vergaderingen 
vooraf voorbereid in een gemeen-
schappelijke fractievergadering. 
De samenwerking verloopt uitste-
kend. Op de OCMW-vergaderin-
gen zelf worden kritische vragen 
gesteld over de werking van het 
rusthuis, de opvolging van acties 

voor kwesbare groepen, enzo-
voort. 

Omdat er vragen van Hoeilanders 
omtrent de wacht- en opnamelijs-
ten van het woonzorgcentrum en 
de serviceflats zijn, worden deze 
ook maandelijks gecontroleerd. 
Daarnaast worden ook andere as-
pecten zoals noodopvang, de hulp 
aan kandidaat-vluchtelingen en de 
strijd tegen kinderarmoede onder 
de loep gehouden.

“Eenmaal ingewerkt, is het zeker 
mijn bedoeling om, naast het 
controlerende aspect van het 
mandaat, ook positieve voorstellen 
in de OCMW-raad op de agenda te 
zetten.” 

Enkele cijfers van 2014: 
• Bijdrage van de gemeente 

Hoeilaart aan de werking van het 
OCMW: 1.458.594 euro
• Werkingskosten: 7.161.722 euro
• Totale personeelsbestand van 
het OCMW: 97 medewerkers

OCMW-raadslid: Myriam Warson

Sinds het Lindenhof gesloten is, kunnen Hoeilaartse verenigingen geen beroep meer doen op een betaalbare 
feestzaal met een degelijk uitgeruste keuken. Hoeilaartse verenigingen zien zich verplicht om hun eetfestijnen 
te organiseren in Overijse! Kan dit gemeentebestuur echt geen initiatief nemen om onze verenigingen een dege-
lijke feestzaal met keuken aan te bieden?

michel.joly@n-va.be

Els Menu 
els.menu@n-va.be
Gemeenteraadslid

Myriam Warson 
myriam.warson@n-va.be

Sprokkels



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


