
In memoriam: Jan Van der Veken
°30/09/1960 - †14/11/2020

In november vorig jaar overleed dorpsgenoot en N-VA-
sympathisant Jan Van der Veken aan de gevolgen van 
ALS, een slepende spierziekte. 

Op zijn 41ste moest Jan zich 
aanpassen aan een volledig 
nieuw leven, maar hij bleef 
niet bij de pakken neerzit-
ten en wilde nog zoveel 
mogelijk uit het leven halen. 
In 2019 werkte hij mee aan 
onze N-VA-dorpsquiz ten 
voordele van de ALS-Liga. 
Hij stelde mee de vragen op 
en nam alle opzoekwerk voor zijn rekening. We zijn Jan 
nog steeds zeer dankbaar voor die mooie avond.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van 
dit moeilijke verlies.

Beste Hulshoutenaren
De bittere winterkoude heeft 
plaats gemaakt voor de prille 
lente. Zelfs zonder gigantische 
windturbines waait er een frisse 
wind door Hulshout. Dat geldt 
ook voor ons eigen N-VA-bestuur. 
Voorzitter Kurt Winkelmans en 
secretaris Laura Kunnen zet-
ten omwille van persoonlijke en 
professionele redenen een stap 
opzij. Het tweetal blijft wel deel 
uitmaken van onze N-VA-fractie 

en behouden ook met onvermin-
derd enthousiasme hun mandaat 
als gemeenteraadslid.

Interne wissels
Door die recente beslissingen, 
verandert er één en ander binnen 
onze lokale afdeling. De rol van 
secretaris zal voortaan worden 
ingevuld door Filip Laurijssen, 
onze nieuwe ondervoorzitter heet 
Steven Helsen en ikzelf word 

de nieuwe voorzitter van N-VA 
Hulshout. Onze welgemeende 
dank aan Kurt en Laura voor hun 
jarenlange inzet in hun functie.

Duimen voor zomerbar
Ook tijdens de coronacrisis hopen 
wij op een stevige windhoos. Onze 
zomerbar, die twee jaar geleden 
een beloftevolle start nam, 
moesten we vorig jaar noodgedwon-
gen afzeggen. We duimen dit jaar 

stilletjes voor een nieuwe editie 
in juni, maar zekerheden zijn er 
voorlopig niet meer. 

Een versoepeling van de coro-
namaatregelen is ook voor onze 
horeca meer dan noodzakelijk. 
Respecteer de preventieve maat-
regelen zoveel mogelijk, maar ga, 
van zodra het opnieuw mag, zeker 
eens een pintje of koffi e drinken in 
eigen dorp. Hopelijk tot binnenkort!

Filip Laurijssen 
Secretaris

Steven Helsen 
Ondervoorzitter

Bea De Schutter
Voorzitter
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Haas(t)je, haas(t)je, snel snel snel.
Ga mee op zoek in een spannend spel.
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N-VA Hulshout vraagt veilige dorpskernen

Onze voorstellen voor een veilige gemeente
Na de heraanleg van het centrum van Hulshout stellen we nog steeds verschillende verkeersproblemen vast. Er gebeuren geregeld 
ongevallen en bijna-ongevallen waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn. Daarom deed onze N-VA-fractie in de gemeente-
raad een aantal voorstellen die de veiligheid � ink kunnen verhogen. De CD&V-meerderheid veegde ieder voorstel van tafel. 
Toch geven we u graag onze suggesties mee.

Een eerste probleem situeert zich op het kruis-
punt van het fietspad van de Booischotseweg 
met de Grote Baan. Automobilisten die vanuit de 
richting Heist-op-den-Berg staan aan te schuiven, 
geven soms geen voorrang aan de fietsers op de 
hoofdweg. Ook auto’s die op de hoofdweg rijden 
en richting Heist willen inslaan, moeten extra 
oplettend zijn. Ze merken soms de fietsers op het 
langslopende fietspad niet op, zeker als die vanuit 
dezelfde richting komen. De fietsers hebben 
nochtans voorrang.

Komende vanuit Heist kan een verkeersbord ‘F50’ 
geplaatst worden. Dat betekent ‘oversteekplaats 
voor fietsers’. Daaronder kan een dubbel knipper-
licht geïnstalleerd worden dat geactiveerd wordt 
bij naderend verkeer. Of er kan een oplichtend 
verkeersbord ‘M10’ geplaatst worden. Dat bord 
geeft aan dat er fietsers vanuit twee richtingen 
kunnen komen. Eventueel met daaronder een 
geel waarschuwingsbord, zoals aan het kruispunt 
op Hoog Heultje. Het verkeersbord kan boven-
dien ook als signalisatie op de rijweg worden 
aangebracht.

Gevaarlijke oversteekplaats

Ook het kruispunt van de Kerkstraat met de Grote Baan kan volgens ons beter ingericht worden. Fietsers die vanuit de Kerk-
straat komen en links willen afslaan, moeten twee rijbanen kruisen, waaronder de eigen rijbaan. Dat brengt uiteraard gevaren 
met zich mee.

Aan het huidige verkeerslicht in de Kerkstraat kan een opstelstrook voor fietsers ingericht worden, waardoor fietsers bij rood 
licht al vóór de andere voertuigen kunnen gaan staan. Het verkeerslicht kan eventueel ook enkele meters verder opschuiven 
naar de Grote Baan toe. De N-VA is ook voorstander van een verkeersbord ‘B22’. Dat bord betekent dat fietsers rechts mogen 
afslaan en de verkeerslichten mogen voorbijrijden. Zo wordt het gevaar op dodehoekongevallen sterk verminderd.

Opstelstrook

Ingrijpender, maar nog veiliger, is het fiets-
pad te verleggen langs het dorpsplein, langs 
de vroegere kasseibaan. De nieuwe oversteek-
plaats zou dan aan het gemeentehuis komen 
te liggen. Tussen de Booischotseweg en de 
kerk kan voor fietsers en voetgangers het 
bestaande, maar weinig gekende paadje langs 
de chirohemen opgewaardeerd worden. 

Op termijn kan er eventueel een doorsteek 
voorzien worden langs de Bertelsbroekstraat. 
Op die manier kan het centrum vermeden 
worden. Zo liggen alle fietsoversteekplaatsen 
verder van het gevaarlijke kruispunt verwij-
derd, wat uiteraard een stuk veiliger is.

Fietspad verleggen langs het dorpsplein

Om de aandacht van het afdraaiende 
autoverkeer maximaal te vestigen op 
het fietspad, moet men dit zo opval-
lend mogelijk maken. Dat kan door 
in de bocht bijvoorbeeld het fietspad 
duidelijk af te boorden met een door-
lopende streeplijn en een opvallende 
kleur (zoals dat aan het kruispunt van 
de Grote Baan met de Kerkstraat).

Bij de paaltjes in de bocht en op de 
Booischotseweg kan eventueel een bord 
‘F50bis’ worden geplaatst. Dat wijst de 
bestuurders die van richting veranderen 
erop dat er fietsers en bromfietsers zijn 
die dezelfde open-bare weg volgen. Ook 
hier kan een dubbel knipperlicht voor-
zien worden en het verkeersbord op de 
rijweg worden aangebracht.

Duidelijke afboording

derd, wat uiteraard een stuk veiliger is.derd, wat uiteraard een stuk veiliger is.
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Stefaan Pelgrims, gemeenteraadslid 

In de Kerkstraat ligt geen fietspad, dus daar moeten de fietsers sowieso 
gewoon op de rijbaan rijden. Als ze links willen afslaan richting de 
kerk, moeten ze zich in principe in het midden van de rijweg opstellen 
en voorrang geven aan het tegemoetkomende verkeer en zo het dubbel-
richtingsfietspad oprijden. Die situatie is een beetje vreemd en tegenin-
tuïtief. 

Het wordt nog vreemder wanneer een auto vanuit de Kerkstraat net 
zoals de fietser linksaf de Grote Baan wil opdraaien richting de kerk. 
Dan moeten zowel de auto als de fietser voorrang geven aan het 
tegemoetkomende verkeer uit Booischot/Heist, maar de auto staat dan 
wel vóór de fietser te wachten. 

Vreemde situatie in de Kerkstraat

Het binnenrijden van Westmeer-
beek, vanuit Ramsel, met een snel-
heid van 70 km/uur of hoger houdt 
gevaren in. Het in- en uitrijden van 
de Elzenstraat en de Veldstraat is 
onveilig door snel naderend verkeer. 
Ook de bocht op de Ramselsesteen-
weg is zeer gevaarlijk voor voetgan-
gers en fietsers die van een perceel 
de straat willen oversteken en voor 
diegenen die met hun wagen de 
rijweg willen oprijden.

Met enkele kleine ingrepen kan ook 
hier de veiligheid sterk verhoogd 
worden. Zo kan men op de Ramsel-
sesteenweg de snelheidsbeperking 
50 km/uur uitbreiden tot voorbij 
de Elzenstraat, eventueel door de 
bebouwde kom uit te breiden. 

Ook is er met de in- en uitrit van 
site ‘La Corbeille’ veel meer drukte 
gekomen op de Provinciebaan. Daar 
de snelheidsbeperking 50 km/uur 
uitbreiden tot verder voorbij site ‘La 
Corbeille’, zou zeker meer veiligheid 
opleveren. Ook de bebouwde kom 
kan eventueel uitgebreid worden.

Westmeerbeek

Op de rijweg aan de vrije basis-
school van Houtvenne kan best een 
opvallende waarschuwingssignali-
satie ‘zone 30’ aangebracht worden, 
zoals binnen de gemeente Westerlo 
gangbaar is.

Houtvenne

De voorgestelde ingrepen zouden de veiligheid van de (zwakke) 
weggebruiker zonder twijfel verhogen, maar uiteraard heeft die daarbij 
ook zijn of haar verantwoordelijkheid. Verkeersveiligheid is en blijft een 
verantwoordelijkheid van alle weggebruikers. Maar ook van de overheid. 
Het gemeentebestuur blijft hier duidelijk in gebreke.

Conclusie? Gedeelde verantwoordelijkheid!
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Wij zien het wél zitten!
Wandelt u door de coronamaatregelen ook veel meer dan 
vroeger? Het is een veilige, gezonde en sportieve vrijetijds-
besteding. Onze gemeente beschikt ook over een aantal 
prachtige troeven. Alleen laat de infrastructuur soms nog te 
wensen over.

Op stap in de Netevallei, de Herenbossen, de Fortbeken, de 
Goren of een bezoek aan het park van Hof ter Borght. Allemaal 
meer dan de moeite waard. Maar wellicht stelde u het ook al 
vast: een bankje om even uit te rusten en terug op krachten te 
komen, ontbreekt vaak.

Op sommige locaties staat er weleens een verdwaalde bank, maar die banken zijn vaak in slechte staat en het zijn 
er lang niet voldoende. Een eventuele herstelronde zou zeker nuttig zijn, maar meer banken zijn zeker aangewezen. 
Ook in niet-coronatijden is dat een nuttige investering.

Voorstel in prullenmand
Onze N-VA-fractie stelde tijdens de gemeenteraadszitting van januari voor om meer banken te plaatsen in de 
dorpskernen en op locaties waar vaak gewandeld wordt. Toch gooide de meerderheid ons voorstel zonder veel 
uitleg de prullenmand in. Onbegrijpelijk!

Wedstrijd voor nieuw 
herdenkingsmonument
Een paar jaar geleden, bij de herinrichting van het centrum 
van Hulshout, werd het ‘Toreken’ afgebroken. Dat monument 
bepaalde 60 jaar lang het uitzicht van onze dorpskern. Het 
gemeentebestuur wil nu een nieuw monument oprichten. 
Daarvoor wordt een wedstrijd uitgeschreven, gericht aan 
kunstenaars van binnen en buiten de gemeente.

Het gemeentebestuur communiceerde dat het monument moet 
voldoen aan volgende voorwaarden:
•  Het moet dienst doen als oorlogsmonument en daarbij de 

gesneuvelde soldaten van de drie deelgemeenten herdenken.
•  Het moet de onderlinge verbondenheid van de drie deel-

gemeenten weergeven.
•  Er moet rekening gehouden worden met de eigenheden van de 

streek én er moet een link zijn met Hulshout.

Twee monumenten
De N-VA vindt dat een beetje te veel van het goede. Te veel 
ingrediënten voor één recept. Daarom stelden we op de 
gemeenteraad voor om dat anders aan te pakken. Het project 
kan in onze ogen beter opgesplitst worden in twee delen. Eén 
monument dat de gesneuvelden van Hulshout eert en één dat de 
verbondenheid tussen onze drie deelgemeenten symboliseert. 
De voltallige gemeenteraad was dezelfde mening toegedaan. Het 
project wordt nu herbekeken binnen een bijzondere werkgroep.

Het oorlogsmonument kan in het centrum van Hulshout blijven. 
Het andere monument kan een mooie plaats krijgen op een 
andere locatie, bijvoorbeeld aan de Liniebrug, waar de Nete de 

fysieke verbinding tussen onze drie dorpen vormt.

Westmeerbeek en Houtvenne
We vragen wel dat de monumenten in Westmeerbeek en 
Houtvenne behouden blijven en opgewaardeerd worden. 
Zo zou het monument in Westmeerbeek een mooie plaats 
kunnen krijgen in de gerestaureerde kerkruïne. 

In Houtvenne kan aan de herdenkingssteen 
een tweede steen toegevoegd worden met de 
naam van de gesneuvelde uit de Tweede 
Wereldoorlog. Zo zou ook dat monu-
ment compleet zijn. We blijven ernaar 
streven om de herinnering aan onze 
oorlogshelden in élk van onze 
deelgemeenten levendig te houden.

Sofi e Van Lommel, gemeenteraadslid 

Kurt Winkelmans, gemeenteraadslid 

www.n-va.be/hulshout
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Riolering in Hulshout: een dossier met een geurtje?
Op de raadszitting van december vorig jaar stelde onze N-VA-fractie enkele vragen aan de bevoegde schepen naar aanleiding 
van de Pano-reportage. Die ging over de beperkte mate van riolering in Vlaanderen. We vroegen naar de rioleringsgraad in 
Hulshout en naar de plannen van het gemeentebestuur op dat vlak.

In Vlaanderen is 86 procent van de woningen aangesloten op 
de riolering. Onze gemeente zit met een kleine 70 procent 
duidelijk onder dat gemiddelde. Om iedereen bij de les te 
houden, houdt de Vlaamse Milieumaatschappij per gemeente 
bij welke projecten nog gerealiseerd moeten worden en in 
welke volgorde dat moet gebeuren.

Bestuur voelt geen druk
Toch is het geen garantie dat die vooropgestelde plannen ook 
worden uitgevoerd. Een belangrijke reden daarvoor is dat de 
plannen van de VMM niet bindend zijn. Onze gemeente draagt 
veel verantwoordelijkheid, maar voelt amper druk. De bevoegde 
schepen had dan ook geen idee in welke mate de riolerings-
graad gestegen zal zijn tegen het einde van de legislatuur in 
2024. Maar dat er geen haast bij is, dat is wel duidelijk.

Deadline utopie
Op die manier halen we de Europese deadline absoluut niet. 
Europa eist dat tegen 2027 al onze waterlopen van goede 
kwaliteit zijn. Vandaag is dat nog voor geen enkele Vlaamse het 
geval. De meerderheid geeft nu al aan dat die doelstelling voor 
Hulshout niet haalbaar is. Rioleringen zijn geen prioriteit. Nee, 
het gemeentebestuur maakt liever grote budgetten vrij voor 
persoonlijke prestigeprojecten zonder enig nut of noodzaak. 

Het is alvast erg onduidelijk hoe de geplande megasite ‘Ter 
Nethe’ in het rioleringsplaatje zal inpassen. 
Alle omliggende straten die uitgeven op de 
Nete zijn momenteel niet aangesloten. De 
bevoegde schepen weet dat dat vóór eind 
2024 niet het geval zal zijn. Gaat men dan 
een alleenstaande oplossing ontwikkelen 
voor een project dat op zich al geldverslin-
dend is? Hoe lang moeten onze inwoners 
nog in de kou blijven staan?

Herdenking WO I en WO II: Groot is het volk dat zijne helden eert!
Normaal gezien had dit artikel in ons lenteblad van vorig jaar gestaan. Het coronavirus stak daar echter een stokje voor. 
Toen konden we geen editie uitbrengen, maar we zijn onze gesneuvelde dorpsgenoten niet vergeten. Op 14 januari 1920 
overleed Hulshoutenaar Jozef Naulaerts in Zelzate. Hij werd slechts 28 jaar.

Met dit eerbetoon aan Jozef komt er ook een einde aan deze vaste rubriek. Gedurende de 
voorbije zes jaar herdachten we alle 27 gesneuvelde soldaten uit Hulshout, Houtvenne, 
Westmeerbeek en Bruggeneinde. We sluiten hoopvol met de woorden die op de IJzertoren 
staan: ‘Nooit meer oorlog’. 

We danken Maria Tobback en Jef Verhaegen voor hun bijdrage. Voor meer informatie 
verwijzen we u graag naar de plaatselijke heemkring.

Dorien Van Opstal, gemeenteraadslid 

Wist je dat?
  Onze voorzitter Bea op 29 januari de trotse oma werd van een fl inke tweeling: Ophelia en Arthur? Van harte profi ciat!

  De gemeenteraadsvergaderingen rechtstreeks te volgen zijn via de gemeentelijke website? Ook eerdere zittingen kunnen geraadpleegd 
worden op dezelfde pagina. De eerstvolgende vergaderingen staan (onder voorbehoud) ingepland op 19 april, 31 mei en 28 juni, telkens vanaf 
19 uur. Of alle nog steeds online zullen verlopen, hangt af van de actuele coronamaatregelen.

  Aan ‘Het Toreken’ binnenkort een troostplek zal komen? Het initiatief komt vanuit Ferm, het vroegere KVLV.
Het is een symbolische plaats, aangezien daar ook de boom voor onze 10.000ste inwoner staat.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Lous Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


