
HULSHOUT

Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde
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2016 is alweer een heel eind  
gevorderd en de lente is al in het land.  
N-VA Hulshout heeft de voorbije  
maanden echter niet stilgezeten. 

Onze nieuwe raadsleden Dorien Van 
Opstal en Anne Swerts hebben hun 
vuurdoop al gehad in respectievelijk de 
gemeenteraad en de OCMW-raad.  
Er stonden enkele goedgevulde en vaak 
bewogen zittingen op hun agenda.  
Verslagen en verhelderende commen-
taren vind je zoals steeds op de  
volgende pagina’s en op onze  
vernieuwde website  
www.n-va.be/hulshout. 

Op zondag 17 april verwelkomen 
wij u bovendien graag op ons eerste 
ontbijtbuffet ‘De Zoete aaN-VAl’. Meer 
informatie hierover leest u verderop.  
En op 1 mei tekenen we ook weer  
present op de jaarlijkse Bloemenmarkt. 

Onze N-VA-mandatarissen en  
-bestuursleden zullen op beide evene-
menten aanwezig zijn. We maken graag 
tijd en plaats voor een gezellige babbel. 

Tot dan!

Beste Hulshoutenaar,

hulshout@n-va.be

Slecht rapport voor gemeentebestuur

… het schepencollege drie jaar geleden al ‘gele’ 
containers voor het apart ophalen van papier en 
karton beloofde? Handig, gemakkelijk, proper en de 
juiste kleur, dat wel. Alleen spijtig dat het zolang duurt 
eer ze er echt zijn.

… er op onze vraag aan ‘Het Toreken’ een nieuwe 
lindeboom werd aangeplant? Die vraag dateert 
weliswaar ook al van drie jaar geleden. Zeg nu nog 
eens dat ons schepencollege niet snel is!

… de nieuwe fietsbrug en fietsweg, die de 
Varkensmarkt met de Vaart verbinden, hun naam  
- De Linie - te danken hebben aan de Franse soldaten 
die daar, op die lijn of ‘linie’,  gelegerd lagen ten tijde 
van de Franse overheersing in de 18de eeuw?  

… onze burgemeester op het nieuwjaarsfeest 
voor het gemeentepersoneel in De Vlaschaard in 
Hulshout de werking van de gemeente vergeleek 
met een voetbalploeg tijdens een wedstrijd? Tot onze 
verbijstering verkondigde hij dat het toegelaten is de 
tegenstander te tackelen als de overwinning in het 
gedrang komt. Wat teamspirit betreft, kan dat tellen!

… één van de bomen op de middenberm in de 
bocht van de Ramselsesteenweg in Westmeerbeek – 
waarrond een plastieken grasmat als bodembedekking 
is aangebracht – afgezaagd werd? De reden is ons 
helaas onbekend. Maar er wordt al gefluisterd dat de 
boom vervangen wordt door een plastieken kerstboom.

… de N-VA ook in de voorbije decembermaand weer 
haar steentje bijdroeg aan Music for Life, de jaarlijkse 
solidariteitsactie van 
Studio Brussel? In totaal 
haalde onze partij 
liefst 37 000 euro op 
voor Bednet, een vzw 
die langdurig zieke 
kinderen in staat stelt om 
onderwijs op afstand te 
volgen via de computer.

… het standbeeldje 
van Manneken Pis 
in Westmeerbeek al 
maanden onthoofd op 
zijn sokkel ligt?
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Het Nieuwsblad bevroeg eind vorig 
jaar meer dan 65.000 Vlamingen 
voor zijn Gemeenterapport. Men 
peilde naar de tevredenheid over de 
burgemeester en de bestuursploeg 
en over het gevoerde beleid. Onze 
gemeente bengelt helaas onderaan 
in de statistieken. 

De feiten

Onze burgers wonen graag in Huls-
hout, getuige een mooie score van 7,5 
op 10. Maar de burgemeester en zijn 
oranjegroene coalitie scoren heel wat 
slechter. Een uitermate zwakke 5 op 10 
voor de burgemeester en een schamele  
5,2 op 10 voor zijn beleidsploeg zijn 
erg lage scores. Bij de laagste zelfs in 
heel de Kempen. In vergelijking met 
vorige tevredenheidspeilingen gaan de 
cijfers steeds verder in dalende lijn.

N-VA ziet gegronde redenen voor lage 
score

Op de gemeenteraad van 15 februari 
vroeg onze fractie om een reactie, 
maar de burgemeester zei “geen 
zinnig antwoord” te kunnen ge-
ven. Nochtans liet hij eerder in Het 
Nieuwsblad optekenen dat hij wellicht 
‘te ernstig’ is. Verder benadrukte hij 
vooral géén ‘groene jongen’ te willen 
zijn. Waarom hij dan een coalitie met 
Groen aanging? Misschien om zoveel 
mogelijk postjes voor zijn partij te kun-
nen houden.

De echte reden waarom de Hulshou-
tenaar de bestuurscoalitie veroordeelt, 
ligt volgens ons dan ook voor de hand:

  De verkiezingsuitslag van oktober 
2012 werd genegeerd door de N-VA 
buiten het schepencollege te  
houden.

  De massale ontgravingen en de 
onnodige ontruiming van begraaf-
plaatsen vorig jaar zette veel kwaad 
bloed.

  De aanhoudende verkeerschaos  
in onze gemeente wordt niet  
aangepakt.

Als het van de N-VA 
afhangt,  krijgen 
Geert Daems en be-
stuursploeg in 2018 
geen tweede zittijd. 
Hopelijk denkt u 
daar ook zo over.

 Danny Mattheus  
Voorzitter N-VA Hulshout

 Bart Ceulemans
Gemeenteraadslid

7,5

5

5,2

Wist je dat …

THEO TOERT
Vorig jaar kwamen meer dan één miljoen asielzoekers 
naar Europa, waarvan ongeveer 45 000 naar ons land. 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
geeft een stand van zaken en beantwoordt uw vra-
gen op maandag 25 april in de Spektakelzaal in Geel.  
(Werft 32), van 20 tot 22 uur. U bent meer dan welkom. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info op www.n-va.be/theotoert

Maandag 25 aprilVan 20 tot 22 uurSpektakelzaal
Werft 32, Geel



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

Geen bloemen meer in dorpskernen

Bezoek onze stand op de Bloemenmarkt en maak er kennis met 
N-VA Hulshout. Bij een gezellige babbel met onze mandatarissen en 
bestuursleden, kunt u er bijvoorbeeld genieten van een fris Vlaamsche 
Leeuw-biertje. Bovendien bieden we alle leden van onze afdeling een 
gratis drankje aan. Voor de kinderen hebben we een kleine verrassing.

Bent u nog geen N-VA-lid? Geen probleem, aan onze stand kunt u 
meteen lid worden.

In ons huis-aan-huisblad van september hadden we het 
al over de onveilige waterplassen aan de nieuwe wijk 
Hulshoutveld en in de Mgr. Raeymakersstraat, vlak naast de 
buitenschoolse kinderopvang. Nu blijkt er ook aan  
De Schrans een onveilige situatie te zijn.

Bewoners uit die doodlopende straat in Houtvenne, waar 
veel gezinnen met kinderen wonen, spraken OCMW-raadslid 
Myriam Deckers hierover aan. Op het einde van de straat, 

dichtbij een speelpleintje, ligt een niet-omheind of afgesloten 
waterbekken van twintig bij zes meter. De diepte is moeilijk 
in te schatten, maar dat het onveilig is voor kinderen is 
overduidelijk. 

Omdat de toegangsweg naar het bekken tussen twee 
omheinde privégronden ligt, stelde onze gemeenteraadsfractie 
voor om een poort te plaatsen tussen de twee omheiningen. 
Hierdoor zou het bekken alvast 
voldoende afgesloten zijn voor (jonge) 
kinderen.

De bevoegde schepen reageerde erg 
gelaten op het voorstel en dus werd 
het zonder meer door de meerderheid 
naar de prullenmand verwezen. 
Het oranje-groene gemeentebestuur 
geeft daarmee duidelijk aan dat 
de veiligheid van kinderen geen 
prioriteit is.

Amsterdammertjes in de Netestraat 
In Westmeerbeek is het smalle voetpad langs 
de Sint-Michielskerk in de Netestraat een 
gevaarlijk punt. De harmonicabussen van De 
Lijn, die de bushalte verlaten, zwaaien (te) ver 
uit naar de hoek van het gebouw en kunnen 
daardoor voetgangers en fietsers in gevaar 
brengen. De N-VA stelt daarom voor om hier 
amsterdammertjes te plaatsen, zodat de bus 
verplicht wordt om hier verder uit te wijken. De 
schepen van Mobiliteit nam al contact op met 
de Vlaamse vervoersmaatschappij en beloofde 
dat er een paaltje komt. 

Sluipverkeer in Brouwerijstraat
In Hulshout wordt de Brouwerijstraat vaak 
gebruikt als sluipweg. Wagens steken er snel 
de Grote Baan over en houden hierbij vaak te 

weinig rekening met de 
zwakkere weggebruiker. 
Onlangs nog gebeurden 
er op korte tijd een aantal 
ernstige verkeersongevallen. 

Wij stelden voor om op dat 
punt de doorsteek tussen 
Grote Baan en Molenstraat 
voor te behouden voor 
plaatselijk verkeer. Een 
kleine ingreep die de 
veiligheid sterk verhoogt, 
vinden wij. Maar volgens de 
meerderheidspartijen is dat 
‘echt niet nodig’. 

Onlangs vernamen we in de media 
dat steeds meer gemeenten alleen 
nog kledingcontainers van dubieuze 
privébedrijven op hun grondgebied 
toelaten en dat voor een fikse 
vergoeding. De N-VA vroeg op de 
gemeenteraad van 15 februari hoe dat 
in Hulshout zat.

Bedrijven als ‘Vlaams Inzamelcentrum 
Textiel’ en ‘Curitas’ zijn geen goede 
doelen maar willen in de eerste plaats 
winst maken. Een kilo oud textiel 
brengt minstens een halve euro op. 
Merkkledij zelfs tot 7 euro. Omdat deze 
bedrijven steeds vaker exclusiviteit 
krijgen binnen een gemeente, prijzen 
ze échte goede doelen uit de markt. De 
vergoeding die gemeenten in ruil voor 

het alleenrecht ontvangen, draait rond 
duizend euro per container. Hierdoor 
mag Rode Kruis Vlaanderen soms zelfs 
geen eigen containers meer aan hun 
lokaal zetten. 

Onze gemeente heeft geen exclusief 
contract met één bepaalde firma. 
De gemeente ontvangt ook geen 
vergoedingen. Maar men screent 
evenmin de plaatselijke spelers. 

Wij dringen dan ook aan bij het 
gemeentebestuur 
om de huidige 
situatie zo snel 
mogelijk in 
kaart te brengen 
en voorrang te 
geven aan de 
(plaatselijke) non-
profitorganisaties.

De N-VA stelt voor om werk te 
maken van een ‘sterretjesweide’ 
op de drie gemeentelijke 
begraafplaatsen. Dat is een 

speciaal ingerichte begraafplaats 
voor doodgeboren kinderen. 
Sinds 2014 kunnen ouders 
aanspraak maken op een 
begraving of crematie, ongeacht 
de duur van de zwangerschap.  

De inrichting van een 
sterretjesweide is een teken 
van respect voor het ongeboren 
leven en een erkenning van het 
verdriet van de ouders en hun 
familie. Hier kunnen ze in alle 

sereniteit afscheid nemen van 
hun doodgeboren kindje en 
vinden ze een plekje om hun 
verdriet te verwerken.  

Ondanks het feit dat er, na 
de massale ontgravingen van 
vorig jaar, op de kerkhoven 
veel plaats is vrijgekomen, ziet 
de huidige meerderheid zo’n 
sterretjesweide helaas niet 
zitten.

De N-VA wil dat de gemeente langs de Grote Nete 
aanwijzingsbordjes plaatst met de namen van de 
straten die er op uitkomen en de belangrijkste 
bezienswaardigheden waartoe ze toegang geven. 

Dit zou een grote meerwaarde betekenen voor fietsers, 
joggers en wandelaars. Niet iedereen kent immers de 
kleinere bospaden die van de Grote Nete naar de dorpen 
leiden. Bovendien kan men bij een noodgeval op deze 
manier een exacte beschrijving geven van de locatie 
waar men zich bevindt.  De bordjes kunnen het best uit 

een natuurlijk product vervaardigd worden, zodat ze de 
natuur niet verstoren.

Sofie Van Lommel
Gemeenteraadslid

In het maart-nummer van ons 
gemeenteblad pakt het gemeentebestuur 
trots uit met de plaatsing van een nieuw 
AED-toestel in woonzorgcentrum Ter 
Nethe. Zo’n hartritmetoestel is een 
goede zaak want het redt levens, maar 

het zou de meerderheid sieren als ze 
erkennen dat het idee hiervoor van de 
N-VA kwam.

Al op 30 maart vorig jaar stelden wij 
in de gemeenteraad voor om in te 
tekenen op een groepsaankoop voor 
AED-toestellen bij de intercommunale 
IOK. Tot voor kort beschikte Groot-
Hulshout slechts over 1 AED-toestel, 
in de inkomhal van het gemeentelijk 
sportpark. Niet de ideale locatie want 
het toestel is niet steeds vrij toegankelijk. 
Vorig jaar gaf het gemeentebestuur 
dit voorstel geen kans, wegens ‘geen 
budget’, maar nu pakken ze er toch mee 
uit. 

De N-VA wil echter nog verder gaan. 
Wij wilden twee bijkomende toestellen 
aankopen, één voor elke deelgemeente. 
De gemeenschapscentra van 
Westmeerbeek en Houtvenne, die beide 
centraal en in de onmiddellijke nabijheid 
van de dorpsscholen liggen, zijn volgens 
ons een ideale 
locatie.

1 mei 2016
Bloemenmarkt in Hulshout

Waterbekkens blijven een probleem in onze gemeente

Veiligheid is onze prioriteit

Schone kleren geen prioriteit voor gemeentebestuur

Elk kind is een sterretje
Wijzer met een wegwijzer

Hartritmetoestel in Ter Nethe:  
meerderheid haalt inspiratie bij N-VA

 Dorien Van opstal
Gemeenteraadslid

 Jean-Paul Thys
Gemeenteraadslid

 Kurt Winkelmans
Gemeenteraadslid

 Luc Van den Vonder
Gemeenteraadslid

 Stef Mattheus
Gemeenteraadslid

 Gust Van den Bruel
Gemeenteraadslid

 Kurt Albert
Gemeenteraadslid

 

 

 Zondag 17 april  

 De zoete aa l 
      Een ontbijtbuffet met heel veel lekkers! 

Welkom van 8 tot 13 uur 

in de Sportbar, 

Sportpark Joris Verhaegen, Hulshout 

Prijs: Leden: € 8 - niet-leden: € 12,5  

         Kinderen t.e.m. 12 jaar: € 5    

         Kinderen t.e.m. 3 jaar: gratis 

Inschrijven vóór 12 april via:  

 Trendy Shop Hulshout 

 dorien.vanopstal@n-va.be  

 bestuursleden N-VA Hulshout 

 016.680.809 (Gust Van den Bruel) 

     
    ACTIE : Word gratis N-VA-lid op onze ontbijtdag!  
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Groot is het volk dat zijne 
helden eert!
In deze vaste  
rubriek herdenken 
we onze 
dorpsgenoten  
die als soldaat 
sneuvelden in 
één van beide 
Wereldoorlogen. 

Exact 100 jaar 
geleden sneuvelde: 

Lodewijk Eeckhout 
(Houtvenne), 22 
jaar,  
† 9 mei 1916 - Diksmuide. 

 (met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen)

De kleurrijke bloemenkorven 
in onze dorpskernen tijdens de 
zomer zijn op korte tijd tot een 
mooie traditie uitgegroeid. Maar 
helaas behoort dit definitief tot 
het verleden.

Omdat er vorige zomer plots geen 
bloemenkorven meer te bespeuren 
waren, agendeerden we het punt 
op de gemeenteraad. Volgens de 
bevoegde schepen nam het project 
te veel kostbare tijd in beslag van 
onze gemeentearbeiders. Het 
gemeentebestuur wil niet spreken 
van een besparing, maar heeft het 
over ‘andere keuzes’ en verwijst 
naar het zogenaamde ‘bijenproject’. 

Hierbij zaaien vrijwilligers 
verscheidene lapjes grond in de 
gemeente in met wilde bloemen om 
van Hulshout een bijenvriendelijke 
gemeente te maken.

De schepen vergeet wel te 
vermelden dat deze actie, die wij 
trouwens ten volle steunen, er 
komt dankzij een apart budget 
voor de milieuraad. We kunnen 
dus enkel besluiten dat het hier 
een platte besparingsmaatregel 
betreft. Momenteel liggen de vele 
korven dan ook nog net niet op het 
gemeentelijke containerpark. En 
dat met een zogenaamde ‘groene’ 
schepen in het bestuur.


