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Hier komt de tekst van de lijsttrekker

SAMEN MET DE BURGERS NAAR EEN MOOIE 
TOEKOMST

De voorbije 6 jaar hebben we heel wat moois kunnen realiseren, waar 
het kon in samenspraak met burgers, verenigingen, handelaars, ...

CD&V Hoegaarden zal nog meer inzetten op communicatie met de burgers via het internet en de sociale 
media, infobladen, buurtbabbels met het gemeentebestuur.... Voor dringende communicatie zal er 
geëxperimenteerd worden met de nieuwste kanalen zoals bijvoorbeeld ‘Whatsapp’. 

CD&V Hoegaarden kiest voor een toekomst voor een Hoegaarden op eigen kracht. Ons bestuur kant zich 
tegen een opgelegde fusie. We willen dat onze inwoners en deelgemeenten voldoende aandacht krijgen, 
zonder op te gaan in een groter geheel. 

Hoegaarden is klaar voor de toekomst, Graag willen we hier samen met u verder aan werken.
“Dankzij CD&V Hoegaarden wordt 
de nieuwbouw van onze Chiro een 
feit.”

...... - Stefanie Coenen
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»
KONING FIETS: 
VOLOP NAAR EEN DUURZAME MOBILITEIT

»
EEN MOOIE EN GROENE GEMEENTE: 
VERGROENEN EN VERFRAAIEN VAN DORPEN

»
OMDAT MENSEN BELANGRIJK ZIJN: 
NAAR EEN WARM EN INCLUSIEF HOEGAARDEN

Laat je horen, wij luisteren graag

Waar ligt u als burger van wakker? Hiervoor kan u zoals altijd terecht bij onze mandatarissen en burgemeester. CD&V Hoegaarden wil 
inzetten op doorgedreven interactie met de burgers. 

Te nobitatibus voluptatur?

Obitiatibus velit quatem quia placium et officipis et 
quiat lamuscitatis et min rest atumqui amenis eaquide 
voluptate plaborro blacepel ist aces sa cust ped ut 
renes nam enihillorum imus.

Pudiandi aut et, ulparch illabore venduciur? Ebis sitas 
audioreria dolorum qui invel ma pa numque nobit 
ullorestrum rersper ovitas doluptiis dolorae omnihil 
iquunt et dolessit duciis ipsuntissit dis si nusam faccum 
quaspicius andae exerunt odigenis nullesequia velique 
et aliquidundis dendebis amus, andi quia si id qui 
dolecaborem quia quam, ut fugit omniminvelia nit aut 
verruntur? Enit, coreium labo. Comnistia ni nuscidi 
tioreror maios quae alitisin ressecum as recatis 
quaectotatet volorporro to offic tem as natquaes
 arum re, tectio. Lo tem quaerovit pliquo ipit etur, te 
nectem qui ommodi corem dunt alis rehendiatium 
dolupicit hil magnis sa eaque nimilla boreius parum 
assim sequidebit, ventibus et omnihiciis aut etus arum, 
odios eaquam ipsapid uciur?

“Tus, nonsul conteme ta 
viumenterum, coresid 
emprobs entribus, ment. Hus 
menatur sulute cae publia sci 
publiculvit. Iquam interid 

eretrurs Catum escienius 
hocchilis.”
Ublince perbit, consus vid culic red dentiamdi tem 
movem st atiamqu emnenatimium hum huid conoret, 
ut et intemus, es ina, quam nem taris condenicul hil 
unum medo, Catum terterion norei fato unteris 
comnin hem fui sultum esserox sa mis; nondiem pon 
vil vesigna, Catium terit condamd ierioculic verei 
peribuntior hus sena dena, nes facia or laritiorae 
nenater horuntilica virma, cut vius, que et grarei pro 
etore pubit. Iris, egilius Catque acte nenimis hocret 
nium teremei inum acere involtod nintiliconsu ina, nos 
intimo ta poriore nox notie prit, quoste, det adductu 
catum es, publicem silicasto intus cur, vestri consum 
nostus obuntratuam ipiem, nu

VOLG ONS
cdenv

@cdenv
@cdenv

Hoegaarden is een gedroomde omgeving om in op te groeien en te leven. Onze open ruimte, het prachtig landschap en ons groen karakter zijn alom bekend en geroemd. Het 
groene landschap is het werk van zowel de landbouwers als van een doorgedreven natuurbeheer.

SAMEN MET DE BURGERS NAAR  EEN MOOIE TOEKOMST

De voorbije 6 jaar hebben we heel wat moois kunnen realiseren, waar
het kon in samenspraak met burgers, verenigingen, handelaars, ...

CD&V Hoegaarden zal nog meer inzetten op communicatie met de burgers via het 
internet en de sociale media, infobladen, buurtbabbels met het gemeentebestuur.... 
Voor dringende communicatie zal er geëxperimenteerd worden met de nieuwste 
kanalen zoals bijvoorbeeld ‘Whatsapp’.

CD&V Hoegaarden kiest voor een toekomst van een Hoegaarden op eigen kracht. Ons 
bestuur kant zich tegen een mogelijk opgelegde fusie. We willen dat onze inwoners 
en deelgemeenten voldoende aandacht krijgen, zonder op te gaan in een groter 
geheel. Hoegaarden is klaar voor de toekomst, Graag willen we hier samen met u 
verder aan werken.

Met trots kan ik u het programma van 
CD&V Hoegaarden voorstellen.  Een 
evenwichtig programma, vertrekkend 
vanuit de ervaring van ons team.  Een 
programma dat continuïteit, stabiliteit 
en zekerheid biedt.  Een programma 
dat betaalbaar is voor de gemeente én 
innovatief terzelfdertijd.

Dit programma is tot stand gekomen 
nadat we in werkgroepen hebben 
samengezeten met allerlei verenigingen 
en geëngageerde inwoners uit de 
verschillende deelgemeenten.  Heel wat 
inwoners van buiten de politiek hebben 
meegewerkt aan dit programma. Het 
is een programma van inwoners voor 
inwoners.  Het programma kiest resoluut 
voor de weg vooruit.

We  trekken de kaart van een 
onverGETElijk Hoegaarden voor  
iedereen.  Een leefbaar en veilig 
Hoegaarden, met ruimte voor leven, 
ontspannen en werken.  Een Hoegaarden 
waar iedereen meetelt.  Voor de volledige 
tekst van ons programma verwijzen wij u 
naar onze website: 
www.hoegaarden.cdenv.be 

“HET GAAT GOED MET 
HOEGAARDEN! LAAT 
ONS DAT SAMEN MET 
U NOG VEEL BETER 
MAKEN!” 

- Jean-Pierre Taverniers
Burgemeester Hoegaarden

HOEGAARDEN
KONING FIETS:
VOLOP NAAR EEN DUURZAME MOBILITEIT

OMDAT MENSEN BELANGRIJK ZIJN:
NAAR EEN WARM EN INCLUSIEF HOEGAARDEN

EEN MOOIE EN GROENE GEMEENTE:
VERGROENEN EN VERFRAAIEN VAN DORPEN

Een onverGETElijk 
mooi Hoegaarden 
voor iedereenoorstellen van CD&V t 
gaat goed met Hoegaarden!Laat ons dat samen met u nog veel beter maken!

Hoegaarden is een gedroomde omgeving om in op te groeien en te leven. Onze open ruimte, het prachtig landschap en ons groen 
karakter zijn alom bekend en geroemd. Het groene landschap is het werk van zowel de landbouwers als van een doorgedreven 
natuurbeheer.

HOEGAARDEN BLIJFT MIJ UITNODIGEN OM TE ONTDEKKEN, 
MET MIJN PAARD IN HET GLOOIENDE LANDSCHAP. “ - Stephanie Coenen

DE WEG VOORUIT



KONING FIETS
Nog dit jaar maken we de Kauterhof 

fietsvriendelijker door de aanleg van smalle 

betonstroken voor fietsers naast de kasseien. 

Dit terwijl we toch het unieke karakter van 

deze prachtige invalsweg kunnen behouden. 

Fietsen van Hoegaarden naar Meldert wordt 

veel makkelijker. CD&V Hoegaarden is fan van 

de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer. 

Wij onderzoeken hoe we onze deelgemeenten 

met een fietsnetwerk kunnen verbinden en een 

betere aansluiting op de fietsostrade naar Leuven 

kunnen garanderen. De ontsluiting van de 

deelgemeenten met het openbaar vervoer werd 

herhaaldelijk aangekaart met de Lijn. CD&V werkt 

aan een masterplan rond parkings in het centrum 

en de rand. Bezoekers moeten door juiste 

bebording (én via de Hageland app) begeleid 

worden naar de randparkings. Openbare ruimtes 

moeten veel meer een ontmoetingsplek worden.

CAMERA’S VOOR EEN PROPER
EN VEILIG HOEGAARDEN

Bij het gewest werd intens onderhandeld inzake 

extra acties ter preventie van sluikstorten op 

de carpoolparking. Dit zullen we zeer intensief 

blijven doen in de toekomst. Voor de controle 

op sluikstorten op andere plaatsen op het 

grondgebied, onderzoeken we momenteel de 

opportuniteit voor de samenaankoop met de 

politiezone van mobiele zwerfvuilcamera’s.

KLAAR VOOR NOG
EENS 6 JAAR

‘Iedereen ambassadeur’, daar willen we 

nog verder op inzetten: inwoners van deze 

gemeente zijn zo fier op hun woonomgeving 

dat het aanstekelijk werkt. De vele vrijwillige 

medewerkers zijn hiervan het beste 

voorbeeld. Hoegaarden is toeristisch een 

topmerk en Hoegaarden is uitgegroeid tot de 

derde economische pool van het Hageland. 

Kortom, de toekomst oogt mooi en graag 

vragen we dan ook uw vertrouwen voor de 

komende 6 jaar om, samen met u, 

het beleid te voeren.

v.u. Jean-Pierre Taverniers, Hoegaarden- Verkiezingsdrukwerk

OMDAT MENSEN BELANGRIJK ZIJN
DAT HET GOED WONEN IN HOEGAARDEN IS, BLIJKT UIT DE BEVOLKINGSEVOLUTIE. EIND 2017 WAREN
WE MET BIJNA 7000 HOEGAARDIERS. HOEGAARDEN IS EEN BEGRIP WAAR VELEN DEEL WILLEN VAN
UITMAKEN. CD&V HOEGAARDEN STREEFT NAAR EEN HOEGAARDEN WAARIN IEDEREEN MEE IS.

In de toekomst zullen we inzetten op een ‘zorgcoach’, die 
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers ondersteunt 
en wegwijs maakt in het grote zorgaanbod. We willen 
behoevende inwoners begeleiden en ‘ontzorgen’ om het 
hen makkelijker te maken. Deze coach zal inwoners ook 
begeleiden in de strijd tegen sociale eenzaamheid.

Verenigingen en andere organisatoren, maar ook buurtfeesten 
genieten van de logistieke steun vanuit de gemeente. CD&V 
Hoegaarden vindt de sociale samenhang erg belangrijk. 
Verenigingen kunnen kiezen tussen Kapittelhuys, Paenhuys, 
de sporthal en een hele resem private zalen. Verenigingen 
kunnen terecht in elke deelgemeente. In Outgaarden zal, 
in overleg met erfgoed en buurtbewoners, werk gemaakt 
worden van de herbestemming van de pastorie tot een 
ontmoetingsplek. 

Het schepencollege schenkt bijzondere aandacht aan de 
veiligheid in jeugdlokalen. Alle jeugdlokalen zijn nu brandveilig 

of worden momenteel brandveilig gemaakt (bijvoorbeeld de 
Chirolokalen). Ook voor de jeugdwerking van onze sportclubs 
worden de nodige middelen voorzien opdat zij hun sport 

hier kunnen beoefenen. Of het nu voetbal, tennis of hockey 
is, we hebben de mooiste voorzieningen in eigen gemeente. 
De nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen werden voorzien 
én er is financiële ondersteuning voor de jeugdwerking van 

de sportclubs. Er is steun voor de chirolokalen. De andere 
lokalen zijn van de gemeente.

CD&V Hoegaarden zal de lokale handelaars, horecazaken, 
landbouwers en de lokale economie in haar totaliteit blijven 
ondersteunen. Wij hechten dan ook belang aan onderling 
overleg tussen de lokale handelaars, lokale horecazaken en de 
lokale industriële partners via verschillende kanalen. Gezellig 
en levendig Hoegaarden, daar kiezen we voor. Er gebeurt veel 
door verschillende initiatiefnemers met ondersteuning van 
de  gemeente. Momenteel bestuderen we de mogelijkheid om 
startups te vestigen in Hoegaarden, evenals de mogelijkheid 
voor zonevreemde bedrijven en handelaars om zich in deze 
zone te herlokaliseren.

» Warm en inclusief Hoegaarden, 
ook voor wie ouder wordt en het wat 
moeilijker heeft.

LEVEN IN EEN MOOI EN GROEN HOEGAARDEN
Hoegaarden is de gedroomde omgeving om in op te groeien en te leven.

Een onverGETElijk Hoegaarden…… Zopas keurde Vlaanderen het project Water-land-schap goed. Samen 

met onze Waalse buurtgemeenten én met de andere gemeenten van de Getevallei, zal nog verder gewerkt 

worden aan zowel de waterbeheersing (onderhoud van de waterlopen, aanleg bu� erbekkens..) als aan 

de toeristische en natuurlijke kansen van natuurlijk water. CD&V zal verder werken aan de vergroening en 

verfraaiing van de gemeente. De openbare ruimte moet natuur- en onderhoudsvriendelijk ingericht worden 

en lelijke hoekjes moeten weggewerkt worden. Wij zijn duidelijk voorstander van groene energie en willen op 

korte termijn dat Hoegaarden zelfvoorzienend is in de energie voor haar eigen grondgebied. Wij streven naar 

een nog groenere gemeente. Het is de uitdaging om, mits het behoud van de open ruimte en ons waardevol 

erfgoed, toch in voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te voorzien. Denk hierbij aan locaties voor bedrijven, 

landbouwers, verenigingen en aan betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, maar ook aan senioren opdat ze 

zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. We zullen hiervoor creatief en optimaal moeten 

omgaan met de ruimte die ons rest.

HOEGAARDEN

U kan op verschillende kandidaten
binnen één partij stemmen.
Elke kandidaat waarvoor u stemt,
heeft dan een volledige stem.

Hoegaarden
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Taverniers Jean-Pierre 

Lefevre Marleen

Havet Filip

Decoster Hans

Groeseneken Tom 

Janssens Evelien

Hendrickx Kris

Lumbala Annicia

Verbaeten Joris 

Minnot Lynn 

Matthijs Mies 

Van Tricht Hans  

Owen-Roberts Joy

Puttemans Stefke 

Meulemans Lieve 

Hendrix-Gevens Conny 

Cauwberghs Jos

AL SINDS MIJN GEBOORTE WOON IK 
IN HOEGAARDEN. HET IS EEN PRACHTIGE 

GEMEENTE OM TE WONEN. 
- Clement Peeters
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