
Beste mensen,

Het jaareinde nadert weer met rasse 
schreden. N-VA Hulshout heeft een 
druk én bewogen jaar achter de rug. 
Een fijn mens zoals Mark Meurrens 
moeten missen, is een groot verlies 
voor de familie en een zware slag 
voor onze N-VA-afdeling. We leven 
dan ook mee met al de mensen in 
Hulshout die recentelijk een dierbare 
hebben verloren.

Goede ideeën voor onze gemeente
Onze mandatarissen zijn elk met 
hun eigen expertise, aangevuld met 
de nodige opleidingen, druk aan het 
werk gegaan om de gemeente mee te 

besturen. Raden worden  bijgewoond, 
ideeën uitgewerkt en naar voren ge-
bracht. Hopelijk ziet de meerderheid 
in dat onze N-VA-afdeling een groep 
afgevaardigden heeft die duidelijk wil 
meewerken aan de opbouw van onze 
gemeente.

Nog heel wat werk voor de boeg
We willen dan ook vooruit kijken 
naar de volgende jaren om de dienst-
verlening van de gemeente aan zijn 
bewoners nog te verbeteren. Groot-
Hulshout moet een fijne plaats blijven 
om te wonen, werken en  genieten. Er 
is nog zo veel te doen in onze gemeen-
te wat betreft economie, tewerkstel-
ling, de zorg voor mindervaliden en 
ouderen, cultuur… 

De N-VA wil hiervoor concrete ideeën 
uitwerken en realiseren. Daar gaan 
wij voor. 

N-VA Hulshout wenst hierbij ook aan 
iedereen prettige feestdagen en een 
gelukkig 2014 toe!
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AGB-commissaris-
sen spoorloos?
Op de gemeenteraad van 30 septem-
ber stond de goedkeuring van de 
jaarrekening van het AGB geagen-
deerd. 
Dit Autonoom Gemeentelijk Bedrijf 
staat onder andere in voor het beheer 
van het sportpark. Volgens de statu-
ten moet de goedkeuring gebeuren 
vóór 31 maart. Dit was dus al zes 
maanden te laat, maar dit terzijde.  
Dezelfde statuten bepalen ook dat 
bij de jaarrekening het verslag van 
de drie commissarissen moet wor-
den gevoegd. Die commissarissen 
kijken immers na of alles volgens de 
regels is verlopen.  Iemand van onze 
raadsleden merkte op dat er slechts 
één commissaris effectief verslag had 
uitgebracht. De twee andere commis-
sarissen, benoemd in 2010, hadden 
blijkbaar nagelaten dit te doen.  
Meer nog, niemand van de meerder-
heid wist nog over wie het hier ging, 
zelfs de twee personen in kwestie 
niet!  Zij zitten nu nog altijd in de 
gemeenteraad...  

N-VA werkt mee aan een beter Hulshout

Wij willen de dienstverlening naar u 
toe helpen verbeteren 

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Danny Mattheus, voorzitter N-VA Hulshout

De N-VA komt naar je toe! 
Op zaterdag 9 november 2013 kwam 
de N-VA naar je toe. Met onze luister-
toer hielden we halt in elk dorp van 
onze gemeente. Wij willen graag naar 
onze inwoners luisteren, ook buiten 
de verkiezingsperiode. Heel wat inwo-
ners kwamen langs op ons standje 
met hun verhalen, vragen, klachten, 
wensen en voorstellen. Wij noteerden 
alles zorgvuldig en gaan er verder 
mee aan de slag in de gemeenteraad 
en de OCMW-raad, waar wij jullie 
stem willen vertegenwoordigen. De Luistertour hout halt in Houtvenne.
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Om de ongelukkige beslissing over 
de kerkhoven van Hulshout terug te 
schroeven, plaatsten we een voorstel 
op de agenda van de gemeenteraad 
van november om de geplande ontrui-
ming te herbekijken. Hiermee gaven 
we aan de meerderheid meteen ook de 
kans om hun fout recht te zetten. 

Bij hen waren er, volgens ons, enke-
len die onze mening deelden. Maar 
de halsstarrige koppigheid van de 
burgemeester en het feit dat hij een 
vergissing niet kan toegeven, hebben 
er anders over beslist. Meer nog: hij 
beschuldigde ons zelfs van populisme, 
gewoon omdat we luisteren naar de 
stem van het volk. Wij hoopten echter 
dat hij dit ook zou doen...

Graven verdwijnen nodeloos
Onze belangrijkste overwegingen die 
we aan de gemeenteraad voorlegden 
en verdedigden, waren: 
•  het erg grote aantal graven dat nu 

nodeloos moet verdwijnen. Dit heeft 
een enorme impact op de ganse ge-
meenschap en verklaart de massale 
verontwaardiging.

•  het feit dat het probleem zich al 
stelt bij een overlijden. Voor de 
nabestaanden is er op dat moeilijke 
moment geen duidelijke informatie 
beschikbaar met betrekking tot de 
begraafplaatsen en de verschillende 
mogelijkheden van uitvaart. De 
familie, die net een dierbare verlo-
ren heeft, is zo bedroefd en ontred-
derd, dat ze niet echt bezig is met 
de gevolgen op langere termijn. Als 
ze nadien vaststelt dat de grafrust 
slechts tien jaar is en dat dan al mag 
ontruimd worden, is het te laat. 
Gebrek aan communicatie, dus.

Meerderheid laat oplossing
aanslepen
Volgens ons is het aan de gemeente 
om zelf initiatief te nemen en de 
nabestaanden bij te staan. Zij kan en 
kon bijvoorbeeld eerder al een bro-
chure aanbieden waarin de nodige 
documenten te vinden zijn. Ook alle 
mogelijkheden, tarieven en conse-
quenties zouden in zo’n brochure 
kunnen staan. 

Ook nu weer ontbrak het echter aan 
communicatie. De nabestaanden 
kregen op voorhand geen persoon-
lijke kennisgeving over de geplande 
ontruiming, met als gevolg de onthut-
sende vaststelling tijdens de periode 
rond Allerzielen. 

Decennialang was er een (te) tolerant 
beleid voor de kerkhoven. De grafrust 
bleef gewoon lange tijd verzekerd. Dit 
creëerde bij de bevolking de verwach-
ting dat dit zo zou blijven.

Bovendien is er onlangs een grote ont-
ruiming van de begraafplaatsen uitge-

voerd. De beslissingen hiertoe werden 
vorige legislatuur genomen en telkens 
door de N-VA gesteund. Er was toen 
wel degelijk echt plaatsgebrek en de 
bevolking besefte dat ten volle. 
Met de nu vrijgekomen ruimte komt 
men echter nog  jaren toe om begra-
vingen op een waardige manier uit te 
voeren. 

Burgemeester is onverzettelijk 
en koppig
Opdat men in alle vrijheid zou kun-
nen oordelen, vroeg onze fractie om 
een geheime stemming. De burge-
meester weigerde dit en gaf de raads-
leden zo niet de kans om ongebonden 
hun persoonlijke mening te geven. 
Vervolgens vroegen we dan dat de 
raadsleden één voor één mondeling 
met ‘ja’ of ‘nee’ mochten stemmen. 
Ook dit werd geweigerd. Onze bur-
gemeester legde op die manier zelfs 
gewoon het huishoudelijk reglement 
naast zich neer. De stemming moest 
gebeuren zoals hij beval. Ons voorstel 
werd door de oranje-groene meerder-
heid uiteraard afgewezen. 

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

De macht der gewoonte?Slimmerick van Hulshout  – Kerkhof 

In Hulshoutse velden waar de chrysant bloeit
Wordt er onnodig in de graven gesnoeid

Vredig rusten ze, zij aan zij
Ruw verdwijnen ze, rij na rij

En zo wordt de zielenrust voor eeuwig verknoeid

Gust Van den Bruel, raadslid

Op de gemeenteraad van 25 november 
merkte de N-VA op dat de bespreking 
van een agendapunt niet 100 procent 
volgens de “regels van de kunst” was 
gebeurd.  De meerderheid repli-
ceerde “dat men dat al jaren zo doet in 
Hulshout, dus waarom zou men het 
nu ineens veranderen?” 

Juridisch noemt men zoiets het 
‘gewoonterecht’ , want wanneer men 
iets heel lang op een bepaalde manier 
doet, wordt dit een soort van recht.  
Maar zelfs als hiermee een fede-
rale wet wordt geschonden, blijft in 
Hulshout blijkbaar het gewoonterecht 
primeren.  De huidige meerderheid 

lijkt blijkbaar 
de onafhan-
kelijkheid van 
Hulshout al te 
hebben uitgeroe-
pen!

Wist je dat …
… de overleden in-
woners nu ook in het 
gemeentelijke info-
blad vermeld staan? 
OCMW-raadslid Hilde 
Bruynseels en gemeente-
raadslid Jean-Paul Thys 
brachten dit idee aan in 
onze fractie.
… ons voorstel om ‘Het 
Toreke’ en de omgeving 
te verfraaien, goedge-
keurd werd door de 
meerderheid? Dit is net 
als ‘Het Toreke’ een mijl-
paal in de geschiedenis 
van Hulshout.
… Gust van den Bruel 
drie nieuwe vertrou-
wenspersonen heeft? Dit 
zijn Walter Van de Moer, 
Jef Van Hoof en Dorien 
Van Opstal. Gust is daar 
heel opgetogen over en 
zal deze personen in ons 

volgende blad uitgebreid 
voorstellen.
… de burgemeester ons 
‘populisme’ verwijt? Dat 
zien we zowaar als een 
compliment, want we 
doen niets liever dan 
naar het volk te luiste-
ren. Misschien zou de 
burgemeester dit zelf be-
ter ook wat vaker doen.
… N-VA Hulshout een 
maandelijkse elektroni-

sche nieuwsbrief voor 
leden, sympathisanten 
en geïnteresseerden uit-
stuurt? Je wordt hierin 
op de hoogte gehouden 
over onze partij en over 
het reilen en zeilen in 
de Hulshoutse politiek. 
Je deze ontvangt de 
nieuwsbrief door een 
eenvoudig mailtje naar 
stef.mattheus@n-va.be.

Vlaams onderwijs wil knelpunten wegwerken
Op donderdag 31 oktober mochten 
wij, samen met N-VA Herselt, Kris 
Van Dijck verwelkomen in zaal 
Vloeikens.  Hij werkte als onderwijs-
specialist mee aan de onderhande-
lingen voor de N-VA en was dus de 
uitgelezen persoon om  hierover wat 
meer te komen vertellen.  

Kris stelde de aanwezigen gerust met 
de boodschap dat de vooropgestelde 
hervormingen, onder impuls van 
de N-VA, geen omwenteling van het 
onderwijslandschap zullen betekenen. 
Het nieuwe onderwijsakkoord moet 
immers het Vlaamse onderwijs aan de 
top houden en enkel de knelpunten 
van vandaag wegwerken.  

Kris Van Dijck kwam de onderwijshervorming uitleggen in Hulshout.

Kurt Albert, raadslid

Slimmerick van 
Hulshout – 
jaaroverzicht
We bundelden alle limericks die we 
binnenkregen bij onze wedstrijd 
‘Slimmerick van Hulshout’. Hierin 
geeft de Hulshoutenaar –vrank en 
vrij, met een ludieke toets en een 
scherpe pen– zijn of haar mening 
over de politieke gebeurtenissen 
in onze gemeente. Samen vormen 
ze een boeiend jaaroverzicht. U 
vindt ze allemaal op onze website 
www.n-va.be/hulshout. 
Leesplezier gegarandeerd!

hulshout_d_12_2013.indd   3-4 9/12/13   12:32


