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CD&V Hoegaarden wenst je 

fantastisch 2017 toe.

Het schepencollege trekt de kaart van het klimaat.

Bezorgdheid om het klimaat laat zich  voelen in het domein 
van élke schepen.  Als kleine gemeente kunnen wij de wereld 
niet veranderen.   Nochtans,  als iedereen inspanningen doet, 
maken vele kleintjes één groot.  De straatverlichting wordt ge-
doofd op momenten dat iedereen in bed ligt. De sporthal zal 
een nieuwe milieuvriendelijkere verlichting krijgen. Met de voet-
bal zijn we in overleg voor het verminderen van de verlichting.    
Qua hernieuwbare energie zijn we alle opties aan het bekijken. 
Je hoort hier later meer van. We krijgen mooie en veilige fietspaden 
in Meldert (Waversesteenweg en Kerselaarstraat) en in Outgaarden.  
In de Koning Albertlaan komt een vernieuwd voetpad.

door het preventief optreden zeer veel tumoren in een vroeg 
stadium op het spoor gekomen is en definitief patiënten heeft 
kunnen genezen. 

Voor onderwijs heeft de gemeenteschool de hoogste kwaliteits-
score behaald. Op dat vlak is verbeteren nog moeilijk. Waar ik 
wel alles zal aan doen, is het voorkomen van wachtlijsten door 
de toekomstige noden van ons onderwijs in Hoegaarden in 
kaart te brengen. Hoegaardiers moeten in eigen gemeente naar 
school kunnen.

Tom: Door de jaren heen hebben Godelieve en het team van 
burgerzaken een zeer goede dienstverlening naar de Hoegaar-
diers toe uitgewerkt. Om tegemoet te komen aan het groeiende 
bevolkingsaantal (geboorten en/of inwijkelingen) zal ik mij, samen 
met de beleidsploeg, blijven inzetten voor woongelegenheid, 
veiligheid en dienstverlening.

Naast bevolking en burgerlijke stand krijg ik ook de bevoegd-
heid senioren. We kunnen er niet naast kijken: we blijven langer 
leven. Ook Hoegaarden zal in de toekomst een toenemende 
vergrijzing kennen. Ik wil hierop anticiperen door het bestaande 
seniorenbeleid verder uit te werken. Analyseren wat de noden 
zijn van deze bevolkingsgroep en uittekenen/uitschrijven hoe 
de gemeente hieraan kan beantwoorden. Deze groep mensen 
moet deel blijven uitmaken van de maatschappij.

De bevoegdheid cultuur zal vanaf 1 januari opgesplitst wor-
den in enerzijds ‘erfgoed en bibliotheek’, wat collega-schepen 
Marleen zal blijven behartigen en ‘verenigingsleven en infra-
structuur’, wat ik voor mijn rekening zal nemen. Hoegaarden 
kent een rijk en actief verenigingsleven. Om dit levend te hou-
den, wil ik blijven ijveren dat we bestaande en nieuwe activi-
teiten steunen. Hoegaarden kent namelijk heel wat talentvolle 
inwoners die ik de kans wil geven om zichzelf te ontplooien. 
Verenigingen verhogen bovendien de sociale samenhang, waar-
bij het vertrouwen in anderen groeit.

En wat brengt de toekomst nog voor julie leven in Hoegaarden?
Godelieve: Uiteraard blijven zowel Fred als ik actief als raads-
leden en zullen we er zijn om onze opvolgers met raad en daad 
bij te staan. En ik heb nog genoeg om handen met mijn klein-
kinderen en zelfs een achterkleinkind. Daarbuiten zetel ik ook 
nog in de Beheerraad van Mariadal en de Kerkfabriek. En zoals 
je gemerkt hebt, zal ik ook een verdediger blijven van het Hoe-
gaardse bier. 

Fred: Ik ben vorig jaar begonnen met pianolessen en ik kan toch 
met enige fierheid zeggen dat ik het eerste jaar geslaagd ben 
met onderscheiding. Ik heb twee kleindochters waarvan de ene 
saxofoon speelt en de andere drum en een kleinzoon die kan zin-
gen, dus wie weet ga ik nog wel optreden in de toekomst (lach). 
En hoewel ik een grote hekel heb aan desserten,  er is slechts 
een dessert dat ik geregeld met veel plezier zal maken en dat is 
sabayon,  Ik maak deze met drie ingrediënten: eigeel, griessuiker 
en Marsala. Uiteraard heb je hier een losse pols voor nodig. Wie 
het recept wil nalezen, verwijs ik naar onze CD&V-website. 
Ik heb ongetwijfeld vele woorden van dank aan de administra-
tieve medewerkers die mijn taak heel sterk hebben verlicht. 
Ten laatste toch nog een aandenken aan een goede vriend Jan 
en fijne medewerker, die te onverwacht van ons verdween.
Hierbij sluit ik af met dank aan allen die 10 jaar in dezelfde boot 
hebben gevaren in diverse wateren.
Het ga je allen goed in de volgende jaren.

Onze nieuwe schepenen kan je bereiken via volgende kanalen:
Hans Decoster:
- Tel: 0475 65 37 68
- Mail: hans.decoster@skynet.be,
- Facebook: Hans Decoster
- Twitter @hansdecoster

Tom Groeseneken:
-Tel: 0494 92 87 03
-Mail: tom.groeseneken@gmail.com

We hopen dat 2017 een geweldig jaar wordt voor 
onze inwoners én voor onze verenigingen!
Ook de handelaars wensen wij een vruchtbaar 2017. 
Dankzij hen kunnen we in eigen dorp een pintje 
gaan drinken en onze boodschappen doen.
Gezellig en ook nog goed voor het milieu. 
 
Niet iedereen in onze gemeente heeft het even ge-
makkelijk.  Gelukkig zetten Buren voor Mekaar, 
Ziekenzorg, Hoegaarden Schenkt Warmte en een 
heleboel andere organisaties zich in voor mensen 
die het wat minder goed hebben.  

2017,
Maak er iets moois 

van …



We zijn in blijde verwachting van een elektrische laadpaal voor auto’s op het gemeenteplein. Kortom, elke beslissing die we nemen, 
ook buiten het domein milieu, wordt getoetst aan ons klimaatplan.  
We hopen dat burgers ons helpen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Wil je energievriendelijke ingrepen doen in je woning, 
dan kan je te rade gaan bij onze duurzaamheidsambtenaar of dienst wonen. Zij helpen je op weg.

Hans Decoster, Godelieve Hardiquest, Fred Francart en Tom Groeseneken.

Nieuw talent aan zet in Hoegaarden.
Begin 2017 nemen Hans Decoster en Tom Groeseneken de fakkel over van de afscheid-
nemende schepenen.
Hans krijgt in grote lijnen de bevoegdheden van Fred Francart, Tom die van Godelieve 
Hardiquest. Tom zal bijkomend ook nog de bevoegdheid cultuur (verenigingen en zalen) 
overnemen van Marleen Lefevre.

Fred en Godelieve hebben hun opvolgers klaargestoomd voor hun opdracht. We no-
digden de vier mandatarissen uit voor een dubbelinterview. Een vooruitblik en een 
terugblik.  

CD&V stelt  u graag voor:
Onze nieuwe schepenen Tom en Hans. Beide voor u in de weer.
Beide erg fier op onze gemeente. 
Tom: Hoegaarden heeft zoveel te bieden! Onze gemeente is centraal gelegen met 
een goede verbinding met openbaar vervoer en de nabijheid van de E40. Er is goede 
werkgelegenheid, een gevarieerd sportaanbod, een goede jeugdwerking en een actief 
verenigingsleven. Je hebt alles om een gelukkig, interessant en lang leven te leiden 
binnen de Hoegaardse grenzen. Wat mij ook aanspreekt is dat je je nooit alleen voelt in 
Hoegaarden: zo valt er altijd wel iets de beleven. 
Hans: We wonen samen in een gemeente waar we fier kunnen op zijn, met een onge-
looflijk potentiëel aan menselijk kapitaal, merkbekendheid, geografische locatie enz.

Godelieve en Fred, onze afscheidnemende schepenen.
Hoe kijken zij terug op hun schepenambt?: 
Godelieve: ik ben de tel kwijtgeraakt van de vele jubilea. Van 2001 tot 2016 deed ik 343 
huwelijken –274 gouden bruiloften –120 diamanten bruiloften –34 brilianten bruiloften 
en 2 platina bruiloften!
Telkens ging ik bij de mensen aan huis, dat maakte de jubilarissen zeer gelukkig. Het 
seniorenfeest is een jaarlijks terugkerend moment dat ik koester. Op gebied van ge-
zondheid werden er verschillende campagnes gedaan. De tweejaarlijkse campagne in 
verband met borstkanker, is iets waar ik fier op kan zijn.

En Fred wat is jou bijgebleven?
Fred: Na verloop van 10 jaar zullen meerdere dingen in het geheugen blijven, maar 
belangrijk voor mezelf zijn er twee essentiële topics in mijn mandaat als schepen.

Inzake onderwijs heb ik het genoegen gehad van te kunnen samenwerken met een 
gemotiveerde directie van de GBS waardoor we het leerlingenaantal in de voorbije 10 
jaar hebben opgekrikt van +/- 320 leerlingen tot op vandaag naar circa 450. Dit is zeker 
niet alleen aan mij te danken maar ongetwijfeld grotendeels aan de constante fijne 

Ons kerkhof moet vergroenen.

Gemeentebesturen mogen geen pesticiden meer gebruiken, dus dringt een andere 
aanpak zich op.  Door overleg  te organiseren op het gemeentehuis werden burgers 
persoonlijk begeleid voor wat betreft de verdere aanpak van de reorganisatie van het 
kerkhof.
Het schepencollege heeft, tegen het masterplan van Ecowerf in, toch kunnen bekomen 
dat Hoegaarden haar eigen containerpark kan behouden. Het containerpark zal alleen 
maar op zaterdag open zijn, maar ... Hoegaardiers kunnen van twee walletjes eten. We 
mogen ons afval zowel in Hoegaarden als in Tienen gaan aanbieden.
Op die manier kan je 5 dagen per week in een containerpark terecht.
Oudere inwoners moeten comfortabel en betaalbaar in Hoegaarden kunnen 
wonen. Eenmaal onze RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) in orde zijn, wordt het 
mogelijk om samen te werken met privépartners in de zorg en kunnen we serviceflats 
aanbieden aan de oudere inwoners. 

We kijken uit naar de nieuwe lokalen van de Chiro.

We zijn blij dat we door goed financieel beheer zowel de jeugd- als de sportverenigin-
gen kunnen ondersteunen. De zeer hoge bezetting van ‘t Paenhuys, onder andere door 
muziekschool, harmonie en verenigingen, toont aan hoeveel nood er was aan goede 
lokalen. Investeren in de jeugd is de beste belegging die je als gemeente kan doen.    

Mensen komen graag in Hoegaarden wonen. Een goede dienstverlening is belangrijk, in 
alle domeinen van het leven. Onderwijs, kinderopvang, seniorenzorg, sportbeleving, ... 
we onderzoeken permanent waar en hoe het beter kan.  
Heb jij zelf voorstellen of ideeën? Je bent welkom om ze met één van onze schepenen 
te komen bespreken. Zij zijn toegankelijk via verschillende kanalen en je kan vlot met 
hen een afspraak maken. Je vindt de contactgegevens op http://hoegaarden.cdenv.be  

De website van CD&V Hoegaarden 
wordt meermaals per week aange-
vuld met nieuwtjes. Sinds kort vind je 
CD&V Hoegaarden ook op facebook. 
Iedereen is welkom op onze activitei-
ten. Wil je zelf lid worden van CD&V 
Hoegaarden? Dat kan. Je stuurt een 
mailtje naar
cdenvhoegaarden@gmail.com.

Onze Straffe Stratenquiz was weer een 
groot succes, dankzij de inzet  van vele 
vrijwilligers.  De Ridderstraat in Hoksem 
ging met de hoofdprijs lopen.

samenwerking met directie en personeel, 
waarvoor mijn dank en mijn spijt om 
er afscheid van te nemen. Vandaar een 
kleine boodschap naar mijn opvolger en 
goede vriend Hans: hou de continue goe-
de relatie met deze mensen in stand.

Wat betreft mijn mandaat inzake financi-
en kan ik wel stellen dat het, zeker in de 
eerste jaren, een “bij-job” was van wat ik 
dagelijks deed als CFO van een bekende 
firma in België en Luxemburg. We hebben 
het samen met de collegae schepenen 
kunnen gebruiken om de financiële toe-
stand van onze gemeente in de voorbije 
10 jaren te kunnen optimaliseren, zonder 
de basisbelastingen ten koste van onze 
inwoners (opcentiemen personenbelas-
ting (7,5%) en onroerende voorheffing 
(1250) te moeten verhogen en dit samen 
met de financiering van een belangrijk 
aantal investeringen van ons bestuur. Zo 
zijn we er zelfs in geslaagd om het voor-
bije jaar, na een aantal herschikkingen 
van leningen en het kort op de bal te spe-
len wat betreft nieuwe investeringen de 
globale rentelast beneden 1% te 
brengen.

Tom en Hans wat zijn jullie ambities 
voor de komende jaren?
Hans: Voor het eerst in de geschiedenis 
zal Hoegaarden een schepen voor die-
renwelzijn hebben. Er is een nultolerantie 
voor dierenmishandeling en dit zal ook 
strikt toegepast worden. 

Op vlak van financiën zal het zeer moeilijk 
worden om het beter dan Fred te doen: 
over de totale massa van investeringsle-
ningen minder dan 1 % intrest betalen, 
en bij de beste vijf gemeenten van Bel-
gië te behoren, je moet het maar doen. 
Daarnaast dient elke uitgave afgewogen 
te worden naar het belang van alle inwo-
ners van Hoegaarden, niet naar een klei-
ne groep met hogere productiedecibels. 
De maximale dienstverlening aan een 
minimumkost.

Voor het domein economie droom ik van 
een zo groot mogelijk aantal Hoegaar-
diers aan het werk te krijgen en liefst zo 
lokaal mogelijk. Er zijn hoopvolle signa-
len van de lokale industrie hieromtrent. 
Er is een grote vraag naar bijkomende 
KMO-gronden in Hoegaarden waar we 
niet kunnen aan voldoen op dit ogenblik. 
Ook hier is duidelijkheid nodig van onze 
partners. En anders gaat de ontwikkeling 
volledig zelfstandig door

Wat gezondheidszorg betreft, is vooral 
preventie belangrijk. Ik haal maar het 
voorbeeld aan van de preventie van 
darmkanker de afgelopen 3 j, waar men 

Chiro Hoegaarden op Kamp 2016.

De Straffe stratenquiz.

Repetitie Jeugdband Feniks Hoegaarden in ’t Paenhuys.

Kinderopvang Stekelbees aan de Polder.

100! jaar Meester Guilly.


