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N-VA Hulshout
kiest nieuw
bestuur

2013

V.U.: Marc Meurrens - Booischotseweg 145 - 2235 Houtvenne - hulshout@n-va.be

Op 6 maart kiezen onze leden een
nieuw afdelingsbestuur. Niet dat
het oude bestuur al versleten is,
maar de democratie vraagt dat een
bestuur regelmatig wordt
hernieuwd. Zo vermijden we
vastroesten. De verkiezing vindt
plaats in Zaal Centrum,
Langestraat 14, Houtvenne. Alle
leden worden daar natuurlijk
verwacht.
Maar ook sympathisanten van de
N-VA zijn van harte welkom. Het is
een uitgelezen gelegenheid om eens
persoonlijk kennis te maken met
onze raadsleden. Voel hen aan de
tand of deel je mening over het
bestuur van onze gemeente.
Kris Van Dijck zal ook aanwezig
zijn. Hij komt
vertellen vanuit zijn rijke
ervaring als
burgemeester
van Dessel en
Vlaams
Parlementslid.
Kris Van Dijck komt op
6 maart naar Zaal Centrum
in Houtvenne. U toch ook?

www.n-va.be/hulshout

N-VA MIST START IN GEMEENTERAAD NIET
Het was even uitblazen na een drukke campagne en daarna een woelige
coalitievorming. De relatieve rust heeft echter niet lang geduurd. Op
2 januari legden de nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad de eed af. Op 7
januari gebeurde dit voor het OCMW. Hiermee konden de nieuwe besturen
van start gaan.
Deze N-VA-gemeenteraadsleden en de vertrouwenspersoon werken zes jaar lang
voor u. Staand: Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans, Mark
Meurrens, Sofie Van Lommel,
Gust Van den Bruel, Stef
Mattheus en Kurt Albert.
Zittend: Jean Paul Thys, Luc
Van den Vonder en Nancy
Anthone.

Met 9 raadsleden op 21 is de N-VA in Hulshout zeer sterk aanwezig in de
gemeenteraad. De namen hebben we vorige keer al meegedeeld, maar
ondertussen hebben we een kleine wijziging doorgevoerd. Mark Meurrens zal
in de raad optreden als vertrouwenspersoon van Gust Van den Bruel. Hierdoor
zal Bart Ceulemans in zijn plaats zetelen als effectief raadslid. Stef Mattheus en
Luc Van den Vonder zijn gekozen om ook te zetelen in de politieraad.

NIEUWE OCMW-RAAD
ZORGT VOOR UW WELZIJN
Ondertussen zijn ook onze
vertegenwoordigers in het OCMW bekend.
Naast Myriam Deckers zijn dat Dorien Van
Opstal, Hilde Bruynseels en Koen Van
Hoogten. Koen zal de volgende
bestuursperiode eveneens lid zijn van het
vast bureau.
Voor OCMW-raadsleden Koen Van Hoogten, Myriam Deckers,
Dorien Van Opstal en Hilde Bruynseels is uw welzijn de eerste bekommernis.

EEN OPPOSITIE MET KENNIS VAN ZAKEN
Al onze nieuwe raadsleden volgden al een algemene, inleidende cursus van
VVSG om zich van meet af aan voor te bereiden op hun belangrijke taak. Later
dit jaar volgt er dan nog een doorgedreven opleiding binnen de N-VA. Wij
willen immers dat onze mandatarissen met voldoende kennis van zaken aan de
start verschijnen. Onze partij belooft een sportieve en opbouwende wijze
oppositie. Het welzijn van onze gemeente en haar inwoners blijft immers onze
allereerste bekommernis.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een gedegen onderzoek naar restauratie en
herbestemming van de kerkruïne
in Westmeerbeek schuift
de meerderheid
op de lange baan.

Het betere bochtenwerk
Stef Mattheus diende op de
gemeenteraad van 28 januari een
voorstel in om de mogelijkheden voor
een restauratie van de kerkruïne in
Westmeerbeek te onderzoeken.
Misschien kan de site ingericht
worden als ontmoetingsplaats, een
klein rustpunt midden in het dorp?
Hij vroeg ook om op korte termijn de
restanten een beetje op te ruimen. Dat
is - zoals je op de foto kan zien - geen
overbodige luxe. In andere
gemeenten heeft men meer eerbied

De dure dading

voor dergelijke sites. Kijk maar naar
de ruïne van priorij ‘Den Troon’ in
Grobbendonk.
Mooi om zien en horen hoe de
schepen van Cultuur (Groen) zich in
de fraaiste bochten wrong om
enerzijds het voorstel toe te juichen,
maar uiteindelijk toch tegen te
stemmen om allerlei duistere
redenen. We hadden eerlijk gezegd
wat meer moed verwacht. De huidige
beleidsvoerders struikelden ook over
de woordkeuze ‘onderzoek’. Dus bij

deze willen we ze even toelichting
geven, volgens Van Dale.
on.der.zoe.ken (werkwoord;
onderzocht, heeft onderzocht)
1 nauwkeurig nazien, nagaan,
nasporen.

In het kader van de werken aan de Grote Baan werd de aanleg van het nieuwe
fietspad al gegund aan een aannemer. De werken zouden samengaan met de
aanleg van de parking achter de kerk. Omdat de werken aan de Grote Baan
werden uitgesteld, kon het fietspad echter nog niet aangelegd worden.
Bijgevolg moet de gemeente een schadevergoeding betalen aan de aannemer van
ten minste 40 000 euro en wellicht nog een pak meer. Kurt Winkelmans heeft het
schepencollege daarover aan de tand gevoeld.
Twee jaar geleden al werd het gemeentebestuur eraan herinnerd dat de riolering
binnen luttele jaren moest ontdubbeld worden. Dit kon dus het beste tegelijkertijd
gebeuren met de werken aan de Grote Baan. Naar die goede raad werd toen niet
geluisterd, met het gekende gevolg… vooral dan voor de belastingbetaler!

Dat dit fietspad dringend heraangelegd moet
worden, weet iedereen die er regelmatig met
zijn tweewieler passeert.

Paard of peerd?
Elk kind in Hulshout dat een beetje bij de pinken is, weet
dat de Peerdekerkhofstraat in Hulshout ligt en de
Paardekerkhofstraat in Heist–op-den-Berg. Voor de
aankoop van een lap grond in Heist–op-den-Berg
vermeldde het raadsbesluit verkeerdelijk het adres met
het ‘peerd’ in plaats van het ‘paard’.

Dat is natuurlijk geen
drama: het kan iedereen wel
eens overkomen. Jean Paul Thys, die de burgemeester
daar vriendelijk op attent maakte, mocht echter pleiten
als Brugman, hij kreeg geen gelijk. Het is en het blijft een
‘peerd’, tegen alle redelijkheid in.

Er kon eens een Hulshoutenaar dichten…
Een slimme kiezer uit Hulshout die koos,
Met de N-VA recht in de roos.
Er kwam een akkoord,
Maar CD&V brak haar woord;
Ja, de democratie is zeer b(r)oos. (GDV)
Deze limerick werd ons toegestuurd door een pientere
jongeling. Hij ontvangt voor deze prestatie een fles

hulshout@n-va.be

champagne. Wil je ook een fles champagne of een
boeket bloemen (naar keuze) verdienen? Stuur dan uw
hersenspinsel naar: hulshout@n-va.be. Het onderwerp
kan je vrij kiezen maar moet te maken hebben met onze
gemeente. Uit de inzendingen kiest onze bekwame jury
een winnaar. Het winnende gedicht wordt gepubliceerd
in ons volgende blad, met de initialen van de winnaar.
(Onwaardig of beledigend taalgebruik komt natuurlijk niet in
aanmerking)

Wist-je-datjes
• Dat de nieuwverkozen mandatarissen van N-VA met
veel interesse en enthousiasme een initiatiecursus van
VVSG volgden, kon je al op bladzijde 1 lezen. Maar dat
er daar niemand van de Hulshoutse CD&V-jongelingen te
bespeuren viel, kom je uiteraard alleen via ons te weten...

• De oude kerk in Westmeerbeek werd zestig jaar na de
Guldensporenslag gebouwd.Men beweert dat Breydel en
De Coninck nog mortel zijn komen maken. Maar dat
hebben we maar van horen zeggen…

Hoezo, besparen?
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor het gemeentepersoneel hing de burgemeester
een vrij somber beeld op van de toekomst van onze gemeente. Besparen is blijkbaar het
ordewoord. We zullen dus zwaar de broeksriem mogen aanhalen en elke euro vier keer
ronddraaien vooraleer we hem uitgeven.
Wat ons daarbij opviel, was het feit dat deze woorden werden uitgesproken door een
burgemeester die ons op 14 oktober, de avond van de verkiezingen, voorstelde om
een bijkomende schepenzetel te installeren. Een extra postje van ruwweg geschat
30 000 euro per jaar…

Met man en macht
Nooit eerder gebeurd: meer dan 100
punten op de dagorde van de
gemeenteraad op 28 januari. Dat had
te maken met de verkiezing van een
aantal raadsleden in verschillende
‘bovengemeentelijke organen’, zoals
Iverlek, Finilek, IOK en Pidpa. Meer
dan 40 postjes waren er te vergeven.

In ‘t Stad

Omdat N-VA Hulshout enkele
mensen in haar midden heeft die wat
te vertellen hebben over financiën,
onderwijs, milieu en mobiliteit
hadden we voor een aantal posten
ook een kandidaat voorgesteld. Maar
dat was buiten de waard gerekend:
alle postjes waren al mooi verdeeld
tussen groen en oranje. We hopen dat
de vertegenwoordigers in de

bovengemeentelijke organen hun
taak ernstig zullen uitvoeren en de
belangen van onze gemeente ter
harte zullen nemen. Stef, onze
fractieleider, heeft hen alvast
gevraagd om regelmatig verslag uit
te brengen over de bijgewoonde
vergaderingen.

Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in
Antwerpen wenste Bart De Wever
onze Gust van harte proficiat voor
onze overwinning op 14 oktober.
Gust kon natuurlijk niet nalaten om
op zijn beurt Bart het beste te wensen
met diens Antwerps
burgemeesterschap.

afgeladen vol met 4 000 enthousiaste
leden. Onze afdeling was goed
vertegenwoordigd met 12 leden. Bart
De Wever was uiteraard in grote
doen en stak de zaal in vuur en vlam.
Hij drukte ons op het hart om,
ondanks de moeilijke tijden, toch
vrolijk te blijven en ons niet plat te
laten drukken door de crisis. En dan
werd de ‘ploat’ opgezet en begon het
feest…

Het ging er trouwens heel vrolijk aan
toe op 5 januari. Antwerp Expo zat

Word nu lid van N-VA Hulshout
N-VA Hulshout heeft je nodig. Word nu lid van onze lokale afdeling en steun op die
manier onze werking. Meer info vind je op onze website www.n-va.be/hulshout of via
kurt.albert@n-va.be.
Je kan je ook onmiddellijk inschrijven door 12,50 euro te storten op het rekeningnummer
van N-VA Hulshout met vermelding van je naam, voornaam en geboortedatum. Jongeren
onder de 30 jaar betalen slechts 5 euro. Inwonende bijleden betalen 2,50 euro.
Bankgegevens: IBAN: BE10 8601 1533 5204 - BIC: SPAABE22 op naam van N-VA Hulshout.

www.n-va.be/hulshout

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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