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Beste 
Hulshoutenaar,

De N-VA hoopt dat u een 
deugddoende vakantie heeft gehad. 
Het weer in Vlaanderen kon alleszins 
beter, maar voor de rest hoort u ons 
tijdens deze periode van het jaar niet 
klagen. N-VA Hulshout zat tijdens de 
vakantie in ieder geval niet stil. Onze 
bestuurs- en raadsleden hebben hun 
batterijen weer opgeladen en zijn 
klaar voor een druk najaar.

Onze enquête, die u in de bus 
kreeg,  is waar mogelijk aan huis 
opgehaald. Nu beginnen we met de 
analyse van de resultaten. We zijn 
in ieder geval zeer tevreden over 
de massale respons. Jullie inbreng, 
ook mondeling, zal ons zeker 
helpen bij het opmaken van ons 
verkiezingsprogramma in 2018.

Tot slot geef ik nog graag mee dat 
onze 4de dorpsquiz ‘De sublieme 
iN-VAl’ op 7 oktober plaatsvindt. 
De voorbereidingen hiervoor zijn 
ondertussen afgerond. We hopen 
op jullie talrijke deelname, zodat 
het Rode Kruis van Hulshout met de 
opbrengst heel wat materiaal kan 
aankopen.

Tot dan!

Danny Mattheus,  
voorzitter N-VA Hulshout

Quiz mee ten voordele  
van het  Rode Kruis!
Al voor de vierde maal organiseert N-VA Hulshout 
de dorpsquiz ‘De sublieme iN-VAl’. Dit jaar gaat 
de opbrengst integraal naar het Rode Kruis van 
Hulshout. 

Zij zijn namelijk volop bezig hun klassieke uitleen-
bedden te vervangen door nieuwe, elektrische mo-
dellen. Dat is natuurlijk een dure aangelegenheid. 

Een nieuw bed kost momenteel ongeveer 1 600 euro. 
Elk financieel duwtje in de rug is dan ook meer dan 
welkom. Daarom vermelden we toch ook maar even 
het rekeningnummer: BE17 7333 2004 0921 – BRK 
Hulshout, Langestraat 150, 2235 Hulshout. 

Alvast bedankt voor je steun!

Tijdens een van onze huisbezoeken wees 
een wakkere burger ons op het ontbre-
ken van een zebrapad aan de kerk van 
Houtvenne, van het J. Verlooyplein naar 
het voetpad van de Langestraat. Nochtans 
passeren hier dagelijks veel schoolgaande 
kinderen en voetgangers.  

Onze fractie bracht het probleem ter 
sprake tijdens de gemeenteraad van  

11 september. Op onze vraag of men  
de situatie ter plaatse gaan bekijken was, 
moest men beschaamd het hoofd buigen. 

Uiteindelijk is ons beloofd dat het 
probleem zal worden voorgelegd aan de 
verkeerscommissie. Hopelijk zien zij de 
noodzaak in van het ‘onmiddellijk’  
aanbrengen van een veilige oversteek-
plaats!

4de Dorpsquiz 
‘De sublieme iN-VAl’
zaterdag 7 oktober 20 uur
Parochiecentrum Sint-Mattheus
Grote Baan 118 Hulshout 

Gemiddelde moeilijkheidsgraad - 
maximaal 6 personen per ploeg - 
inschrijven via  
gust.vandenbruel@n-va.be of 
016 68 08 09

Veiligheid
primeert
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Iedereen burgemeester!

Onze deur-aan-deurcampagne, die liep van eind augustus tot 
midden september, kon rekenen op heel wat positieve reacties. 
Bovendien kende de enquête ‘Iedereen burgemeester!’ een grote 
respons. Alvast hartelijk dank hiervoor. We halen er zonder  
twijfel heel wat inspiratie uit. 

Snelle oplossingen voor dringende problemen
Al  jullie suggesties, vragen en bedenkingen zullen we sowieso 
bespreken. Waar mogelijk nemen we  die op in het ontwerp van 
ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2018. 
 
De problemen die we daarvoor al kunnen oplossen, brengen we 
meteen op de agenda van de volgende gemeenteraadszittingen. 
We rekenen er dan ook op dat de andere partijen deze voorstellen 
mee zullen steunen. We houden u in ieder geval op de hoogte!

N-VA neemt uw suggesties mee
Vulde je de enquête ‘Iedereen burgemeester!’ nog niet in? Je kan 
ze nog steeds bij ons in de brievenbus droppen. De adressen staan 
erop vermeld. Of vul de bevraging gewoon in op onze website 
www.n-va.be/hulshout. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! We willen echt elke 
Hulshoutenaar horen!

Goed idee! Met dank aan de N-VA ...
Ons huis-aan-huisblad telt vele trouwe lezers, waarvoor onze dank. Eén ervan 
is blijkbaar de burgemeester. Want door ons artikel over de brand(on)veilig-
heid in onze gemeente, kreeg hij het toch eventjes ‘warm’. 

We beschreven enkele maanden geleden de toestand na de dure brandweer-
hervorming met personeelstekort, laattijdige hulpverlening en dus onvoldoen-
de bescherming tot gevolg. Dit artikel spoorde de  
burgemeester aan om de mogelijkheid van een voor-
post van Brandweer Kempen in Hulshout onderzoe-
ken. 

Een goed idee, burgemeester, zonder meer. Wederom 
zoals steeds, zonder dank!

Wapenstilstand

Ook Houtvenne herdenkt zijn helden!
Jaarlijks herdenken we op 11 november de gesneuvelde soldaten van beide wereldoorlogen. Traditie-
getrouw organiseert het gemeentebestuur dan in deelgemeenten Hulshout én Westmeerbeek een  
officiële plechtigheid. De burgemeester legt bloemen neer en houdt een toespraak, de fanfare brengt 
een muzikale hulde en de gesneuvelde soldaten van het dorp worden één voor één geëerd. 

In Houtvenne gebeurt echter niets. Het schepencollege vindt dat daar blijkbaar niet nodig. Daarom  
organiseren we die korte plechtigheid zelf, mede op vraag van enkele inwoners. De plechtigheid vindt 
plaats op zaterdag 11 november om 9 uur aan de gedenksteen aan de Schoolstraat. Iedereen is van harte 
welkom. We nodigen ook nu weer het schepencollege en het gemeentebestuur uit. Misschien vinden ze 
het dit jaar wel belangrijk.

Onze enquête ‘Iedereen burgemeester’ heeft  
Heel duidelijk aangetoond wat er in Hulshout leeft 
Alle aangehaalde problemen  
Zullen we zeer ter harte nemen  
Bedankt voor alle inspiratie die u ons geeft!

De burgemeester van onze gemeente, weet je wat?
Vindt zijn ‘goede’ ideeën in dit informatieblad
‘Ons’ voorstel voor een voorpost van de brandweer
Zette de man in ‘vuur en vlam’, voor een keer
‘Zijn’ idee wordt nu met spoed onderzocht en ingeschat!

  De N-VA ging van deur tot deur om jullie mening te horen.

  Gust Van den Bruel, gemeenteraadslid
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Binnen iets meer dan een jaar, op 14 oktober 2018, verkiezen we met z’n allen weer een nieuwe gemeente- en 
provincieraad. N-VA Hulshout is al volop bezig om een gevarieerde kieslijst met uiterst bekwame en  
gedreven kandidaten samen te stellen. In dit huis-aan-huisblad stelt voormalig raadslid Jean-Paul Thys  
u alvast één N-VA-aanwinst voor.

Na iets meer dan vier jaar in de gemeenteraad kon Jean-Paul 
zijn politiek mandaat niet langer combineren met zijn drukke 
beroepswerkzaamheden. Bovendien nemen de hobby’s van zijn 
kinderen steeds meer tijd in beslag. Hij blijft echter een belang-
rijk aanspreekpunt in Hulshout: u kan nog steeds bij hem terecht 
als u ons wil bereiken. 

“Ik ben blij dat ik u een nieuwe N-VA-kandidaat voor de verkie-
zingen mag voorstellen’, zegt Jean-Paul. “Mijn collega-zelfstandig 
ondernemer Jan Van den Bruel. Jan is één van de meest creatieve, 
gedreven en meest opgewekte mensen die ik ken! Ik steun hem 
alvast, u ook?”

Jan Van den Bruel zet schouders onder N-VA-project
Jan Van den Bruel is een geboren en getogen Hulshoutenaar. Hij 
is gehuwd met Anja Vleugels, heeft twee kinderen (Lotte en Bas) 
en een kleinzoon (Divano). In zijn jeugd was Jan een actief lid 
van de Chiro, jeugdclub Alfa en toneelkring ‘De Hulst’.  

Sociaal geëngageerd dus. 

“Ik ben behoorlijk creatief en kunstzinnig”, stelt Jan. “Ik  
studeerde dan ook aan de Academie voor Schone Kunsten in  
Antwerpen. Na mijn studies begon mijn ondernemingszin te 
kriebelen. Samen met Anja begon ik toen café ‘De Jetbees’ op  
het Vital Celenplein.” 

“Na deze periode startten we een winkel in doopsuiker (De  
Bonenstaak) en fotografie (Het Portret). Deze zaken zijn  
ondertussen uitgegroeid tot De Makerij, een groothandel in  
verpakking: van ontwerp, creatie tot fabricatie.” 

Jan staat voor een bruisend Hulshout. Geen ‘stad’ waar men 
elkaar niet kent, maar een ‘gemeente’ waar iedereen elkaar kent.  
 
Of zoals de ‘Jenk’ het zelf zegt: “In een dorp moet er handel en 
wandel zijn!”

Wist je dat ...
  het Willemsfonds Hulshout op 5 mei van dit jaar een politieke infoavond organiseerde rond de mobiliteit in onze gemeente? Het 

werd een interessante avond waarbij verschillende politieke partijen, waaronder de N-VA, met elkaar en met het publiek in debat 
gingen. De bevoegde schepen was aanwezig, maar een vertegenwoordiger van de meerderheidspartij die de voorbije jaren de 
mobiliteit in Hulshout stiefmoederlijk behandelde (je weet wel dewelke) zagen we helaas niet.

  de natuur zich niet zo maar gewonnen geeft? Dat bewijst de 
natuurlijke begroeiing die deze zomer te zien was bovenop het 
‘mooie’ kunstgras dat werd aangelegd rondom de bomen op de 
middenstrook van de Ramselsesteenweg. Het zoveelste bewijs dat 
ons huidige gemeentebestuur vol ‘goede’ ideeën zit!

  bioloog Dirk Draulans begin dit jaar in Knack zei: “De N-VA is 
eigenlijk de enige partij, oppositie inbegrepen, die sterk inzet op 
milieudossiers”?

Ik wil meewerken aan 
een bruisend Hulshout.”

Jan ‘Jenk’ Van den Bruel
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


