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N-VA Peer wil een vragenkwartiertje houden voorafgaand aan elke gemeenteraad. In zo’n vragen-
kwartiertje kan elke Perenaar zich richten tot de gemeenteraadsleden met een vraag, bezorgdheid, 
voorstel of idee. “De CD&V gunt u die kans niet en stemde het voorstel weg”, zegt gemeenteraadslid 
Wouter Van Elsacker.

Wat is een vragenkwartiertje?
Een vragenkwartiertje moet inwoners de kans geven om zich met een vraag, bezorgdheid, voorstel of idee tot de gemeente-
raadsleden te richten. “Het voorstel is trouwens niet nieuw. Zes jaar geleden stelden we het vragenkwartiertje al eens voor. 
Ook toen stemden de meerderheidspartijen tegen”, zegt gemeenteraadslid Wouter Van Elsacker. 

Waarom werd ons voorstel weggestemd? 
“De CD&V vindt een vragenkwartiertje niet laagdrempelig genoeg. Een vraag stellen voor een groep van 25 gemeente-
raadsleden zou te overweldigend zijn”, aldus Wouter Van Elsacker. “Wij vinden dat nogal stiefmoederlijk en betuttelend. 
Perenaars zullen zelf wel beslissen wat voor hen laagdrempelig is en wat niet. In diverse andere gemeenten passen ze zo’n 
vragenkwartiertje trouwens al toe. Dus waar heeft men in Peer schrik voor?”

Meerderheid stemt N-VA-voorstel weg

N-VA Peer wil u het woord 
geven op de gemeenteraad 
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N-VA-leden  
kiezen nieuwe  
bestuursploeg
De Peerse N-VA-leden hebben een nieuw  
afdelingsbestuur gekozen. Jan Steemans blijft 
voorzitter van de afdeling. “Het tienkoppige  
bestuur gaat de komende jaren aan de slag om  
de N-VA-werking verder uit te bouwen in Peer”, 
zegt Jan Steemans. 

Het N-VA-team versterken? 
Wilt u het afdelingsbestuur versterken? Stuur dan een 
e-mail naar peer@n-va.be. We geven graag geheel  
vrijblijvend een woordje uitleg. Tot snel!

 Van links naar rechts: Jan Steemans, Thieu Iven, Wouter Van Elsacker, 
Veerle Iven, Davy Walbers, Liliane Hinoul, Davy Put, Gilbert Wellens, 
Wesley Kolen en Jaak Vastmans.

  Wist u dat heel wat 
Perenaars op 11 juli de 
Vlaamse vlag uithingen? 
Zo ook gemeenteraadslid 
Wouter Van Elsacker.

  Wist u dat heel wat Limburgse N-VA-kopstukken tijdens de verkiezings-
campagne ook naar Peer kwamen? De Peerse N-VA-kandidaat, Liliane 
Hinoul, mocht trouwens maar liefst 8 888 voorkeurstemmen achter haar 
naam schrijven. Bedankt voor uw steun!

N-VA Peer in beeld

  Wist u dat gemeenteraadslid 
Wesley Kolen de Vlaamse 
feestdag vierde op La Planche 
des Belles Filles, de slotklim 
van de zesde rit in de Tour 
de France? Met een Vlaamse 
ritwinnaar kon de dag niet 
mooier. Vlaanderen boven!
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Wat gebeurt er met de Breugelhoeve? 
De stad heeft grote plannen met de manege en cafetaria van de Breugelhoeve.  
We zetten alles voor u op een rijtje in vier vragen en antwoorden.

1  Wat is de stad van plan met de Breugelhoeve? 
Meerderheidspartij CD&V wil de manege en de cafetaria van 
Breugelhoeve in beheer geven van een privé-uitbater via een 
zogenaamde ‘concessieovereenkomst’. De stad blijft eigenaar, 
maar de uitbating gebeurt door een privépartner. Het gaat alleen 
om de manege en de cafetaria. Voor bijvoorbeeld de speeltuin en 
knuffelboerderij verandert er niets. Tot hiertoe baatte de stad de 
manege en cafetaria zelf uit. Dat was eigenlijk al jaren niet meer 
van deze tijd. De uitbating van een manege en cafetaria is verre 
van een kerntaak van een gemeentebestuur. De stad had uw 
belastinggeld jarenlang veel beter kunnen spenderen. 

2  Wie wordt de privé-uitbater? 
De meerderheid schermde met een zestal geïnteresseerden voor 
de uitbating van de cafetaria en manege. Nadien werd een 
procedure opgestart om de opdracht toe te wijzen, waarbij 
iedereen de kans kreeg om een plan van aanpak in te dienen. 
Daarvoor kregen kandidaten amper een maand de tijd. 
Oppositiepartijen N-VA en Appel vonden die termijn veel 
te krap en stelden een verlenging tot drie maanden voor. 
Tevergeefs, want de CD&V stemde tegen. Uiteindelijk ontving 
de stad slechts één kandidatuur binnen de krappe termijn van 
één maand. Nota bene van de kandidaat die al de ronde deed 
nog voor de procedure opgestart werd. In september beslist 
de gemeenteraad definitief over de toekenning.  

3  Wat heeft de Breugelhoeve de Perenaar gekost?
Er is jarenlang weinig zicht geweest op de exacte financiën 
van de Breugelhoeve. Meerderheidspartij CD&V ontkende 
altijd dat de Breugelhoeve verlieslatend was. De boekhouding 
van de Breugelhoeve was in evenwicht. Maar de personeels-
kosten werden altijd opgenomen in de boekhouding van de 
stad, omdat de uitbating gebeurde door medewerkers van de 
stad. Dat geeft een vertekend beeld. Uit recente cijfers blijkt 
dat die personeelskosten de laatste drie jaar alleen al 170 000 
euro per jaar bedroegen. Trekken we dat door naar de 23 
jaar waarin de Breugelhoeve al in handen van de stad is, dan 
spreken we wellicht over een miljoenenbedrag. En dat terwijl 
de uitbating geen kerntaak van de gemeente is.

4  Wat is het standpunt van de N-VA? 
N-VA Peer is niet tegen de Breugelhoeve en de paardensport. 
Integendeel zelfs. Maar we zijn wel altijd van mening geweest 
dat de uitbating van een manege en cafetaria verre van een taak 
voor de gemeente is. Een gemeente moet sport- en andere 
verenigingen ondersteunen. Maar ze moet niet zelf een 
manege en bijhorende cafetaria gaan uitbaten. Stel u bijvoorbeeld 
eens voor dat de stad elke voetbalkantine gaat uitbaten … De 
stad moet zuinig en verantwoord omgaan met uw belastinggeld. 
De N-VA is dan ook blij dat meerderheidspartij CD&V na jaren 
tot hetzelfde inzicht komt en de manege en cafetaria nu aan een 
privé-uitbater wil overlaten. Maar we zijn geen voorstander van 
een concessieovereenkomst, waarbij de gemeente eigenaar blijft 
en de uitbating aan een privépartner overgelaten wordt. De 
manege en cafetaria hebben de Peerse belastingbetaler jarenlang 
veel geld gekost. De Perenaar mag daar nu stilaan iets voor 
terugzien. Daarom stelt de N-VA voor om de manege en cafetaria 
direct te verkopen. De opbrengst kan de stad investeren in 
kerntaken die wél belangrijk zijn voor de Perenaar. Denk 
bijvoorbeeld maar aan verkeersveiligheid, goede fietspaden en 
wegen, onderhoud van openbaar groen … 

Heeft u  
een vraag?

Mail ons

Wouter Van Elsacker
Gemeenteraadslid

wouter.vanelsacker@n-va.be

Jan Steemans
Lid bijzonder comité voor 

de sociale dienst
jan.steemans@n-va.be

Davy Put
Gemeenteraadslid
davy.put@n-va.be

Liliane Hinoul
Fractievoorzitter 
gemeenteraad

liliane.hinoul@n-va.be

Wesley Kolen
Gemeenteraadslid

wesley.kolen@n-va.be

Vraag en antwoord
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Zuhal Demir
Wouter Raskin
Frieda Gijbels
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Steven Vandeput
Karolien Grosemans
Jos Lantmeeters
Katja Verheyen

Uw N-VA-verkozenen uit Limburg:


