
Beste Hulshoutenaren

Voor de meesten onder ons is oorlog een 
abstract begrip. We kennen het van een 
fi lm op Netfl ix of in het ergste geval van 
een reportage op televisie. Dankzij de 
NAVO, de Noord-Atlantische Verdrags-
organisatie, leven we al bijna 77 jaar zonder 
oorlog op ons grondgebied.

Op dit ogenblik woedt er echter een confl ict 
in onze ‘achtertuin’. En anders dan in de 
Kosovo-oorlog voelen we ons en zijn we ook 
veel meer rechtstreeks betrokken, door onze 
afhankelijkheid van de Russische energie-
bronnen. Als gewone burgers in een gewoon 
Vlaams dorp hebben we geen invloed op de 
oorlog of de energieprijzen. We kunnen wel 
proberen om verantwoord om te gaan met 
energie en milieu.

Ieder van ons kan daarin zelf zijn of haar 
steentje bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld 
door de verwarming een graadje lager te 
zetten, straten en bossen netjes te houden, 
andermans rust en stilte te respecteren, 
verantwoord om te gaan met onze eigen 
gezondheid … Op gemeentelijk vlak zijn er 
hete hangijzers zoals de ‘uitdunning’ van de 
Herenbossen, de hernieuwde aanvraag voor 
het plaatsen van windturbines, verkeers-
veiligheid, de impact van het megalomane 
project Ter Nethe …

Bij de laatste verkiezingen hebben wij de 
zorg voor het milieu toevertrouwd aan de 
afgevaardigden in de gemeenteraad. Hoe 
uw N-VA-afgevaardigden het ervan af 
brengen en wat ons idee over het 
milieubeleid is, vindt u in dit nummer.
Veel leesplezier!

Bea De Schutter
Voorzitter

Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Haas(t)je, haas(t)je, snel snel snel.
Ga mee op zoek in een spannend spel.

 Speurtocht in onze gemeente.

www.hulshout.n-va.be

Speurtips en info op onze website.

IeËN  TWIeË  DRA
TIKKENA 

www.hulshout.n-va.be

Eén van de oudste gebouwen 
die je hier vindt … ?
In ‘t bos des Heren staat dit 
parlement te dromen … ?
In het natuurgebied het Goor, 
waardevol met stip … ? 

Paaseitjes zoeken met de N-VA
Speur mee van 2 tot 18 april!

Met deze drie tips kan je drie locaties 
vinden waar onze paashaas paaseitjes 
verstopt heeft. Ga jij mee op zoek? 
Alle info en meer speurtips vind je 
op onze website. Veel speurplezier!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Door de bomen het bos zien 
Was u - net zoals wij - verwonderd over de enorme houtkap in de 
Herenbossen? We vroegen het schepencollege om enige toelichting 
daaromtrent, maar de uitleg bleek karig, zoals zo vaak. Daarop stelden 
we onze vragen aan het kabinet Omgeving Vlaanderen. In het volgende 
nummer van ons blad krijgt u alle antwoorden.

We begrijpen dat bosbeheer soms maatregelen vergt om de biodiversiteit 
en de klimaatrobuustheid van het bos te verbeteren. Voor het gebied werd 
tot nu toe nog geen beheerplan opgemaakt. Daardoor werden er jaren-
lang geen ‘dunningen’ uitgevoerd in dit bos. Maar dat die 
zo grootschalig moesten zijn, hadden we toch niet meteen 
verwacht.

We verwijzen bij dit thema ook graag naar de 
Pano-reportage van woensdag 23 februari op Eén. 
Maar omdat één beeld meer zegt dan duizend woor-
den, doen we hier alvast een fotoboekje open.

Dossier energie- en 
klimaatactieplan
Dit plan werd voor de Kempen opgesteld door IOK en in samenspraak 
met elke gemeente verder gericht uitgeschreven. We moeten jammer 
genoeg vaststellen dat ons gemeentebestuur weinig eigen concrete acties 
ingeschreven hee� . Het schepencollege gaf ontoereikende antwoorden 
op de vele vragen die we als oppositie stelden. We hebben er dan ook veel 
bedenkingen bij.

Als N-VA Hulshout 
scharen we ons 
nochtans achter de 
klimaatdoelstellingen, 
zoals neergelegd in 
het Vlaamse Energie- 
en Klimaatplan. We 
geloven sterk in een 
aanpak waarbij de 
lokale besturen een 
grote verantwoorde-

lijkheid dragen om die doelstellingen mee te behalen. 

Het schepencollege toont weinig visie daaromtrent. Denk maar aan de 
verharding van de dorpskernen, het uitblijven van het 
aanplanten van bomen en de plannen rond Ter Nethe 
waarbij (opnieuw) een groot binnengebied wordt 
ingenomen.

  Op www.hulshout.n-va.be vindt u onze kijk op het 
volledige energie- en klimaatactieplan.

Halfweg onderweg: 
een politiek rapport
Nu we halfweg deze legislatuur zijn, maken we 
een balans op van het beleid in onze gemeente. 
We geven u onze visie op de aanpak van de 
CD&V-ploeg en een korte oplijsting van de 
vele voorstellen die we vanuit de oppositie 
toch konden realiseren.

We vinden dat deze beleidsploeg tot nu toe 
weinig eigen verwezenlijkingen deed. Natuurlijk 
heeft corona dat beïnvloed, maar het CD&V-
gemeentebestuur mag zich daar niet achter 
verschuilen. Het moet gezegd, de vaccinaties in 
de Zoerla verliepen vlot en de coronamaatregelen 
werden goed opgevolgd, maar daar ligt de 
verdienste vooral bij de eerstelijnszone Zuider-
kempen én bij u als burger.

N-VA Hulshout is bezorgd over de megaprojecten 
die CD&V in petto heeft voor onze gemeente. 
Die zullen erg belastend zijn voor ons milieu 
én voor onze portemonnee. Net nu er andere 
uitdagingen op ons afkomen en alles zo duur is 
… We geven u drie belangrijke 
dossiers die zeer ingrijpend 
zijn voor onze gemeente: het 
energie- en klimaatactieplan, 
het megaproject Ter Nethe 
en de windturbines in het 
industriepark.

Kurt Albert
Gemeenteraadslid

Bart Ceulemans
Gemeenteraadslid

Kurt Winkelmans
Gemeenteraadslid
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Dossier Ter Nethe
Het CD&V-gemeentebestuur hee�  voor de Vaart een ‘mega(lomaan)-plan’ in gedachten. Het wil tussen de Bruulstraat en de 
Vaartdijkstraat een nieuw woonzorgcentrum bouwen, een nieuwe school, een nieuwe kinderopvang, een nieuwe bibliotheek en 
op langere termijn een volledig nieuw administratief centrum. Natuurlijk hoort bij dat alles ook een grote parking. Dat die hele 
situatie voor een verkeersinfarct zal zorgen, daar moet geen tekening bij gemaakt worden. Er werd zelfs geen de� ige mobiliteits-
studie uitgevoerd.

Bij het woonzorgcentrum werd een reno-
vatie niet eens overwogen. Er werd dus 
geen vergelijkende berekening gemaakt 
met een nieuwbouw. Het WZC is slechts 
een 30-tal jaar oud en er werd enkele 
jaren geleden nog een groendak aange-

bracht. Qua langetermijnvisie kan dat tel-
len … Verder komt er een volledig nieuwe 
school. Sommige gebouwen van de 
huidige school zijn slechts een 20-tal jaar 
oud en de nieuwe locatie ligt op slechts 
500 meter van de huidige locatie.

Impact op omgeving en 
milieu
Zelfs een nieuw administra-
tief centrum staat op de plan-
ning. Dat moet volgens ons 
zeker in de dorpskern blijven. 
Bovendien werd vorig jaar pas 
de villa achter het gemeente-
huis aangekocht en beide ge-
bouwen werden ondertussen 
gerenoveerd. Er zal ook een 
parking voor ongeveer 200 
voertuigen aangelegd worden. 
Dat alles zal natuurlijk een 
enorme impact hebben op de 
omgeving en het milieu.

Om al die redenen is de N-VA 
dan ook fel gekant tegen dit 
project. Het zou beter en 

zinvoller zijn om eerst te zorgen voor 
de basisvoorzieningen van de inwoners, 
zoals veilige voet- en fietspaden, degelijke 
riolering en verkeersveilige dorpskernen.

Renovatie overwegen
De N-VA ziet Ter Nethe specifiek als 
zorgcampus. Wij stellen voor om een de-
gelijke renovatie van het bestaande woon-
zorgcentrum naar de huidige noden en 
normen te laten berekenen. We staan wél 
achter de uitbouw van de sociale voorzie-
ning zoals woningen of serviceflats voor 
personen met een beperking. Een nieuwe 
kinderopvang kan op 
die locatie voor ons 
eventueel ook gereali-
seerd worden. 

Gust Van den Bruel
Gemeenteraadslid

Dossier windturbines
Hoewel N-VA Hulshout de ontwikkeling van hernieuwbare energie ondersteunt, kant de partij zich resoluut tegen de inplanting 
van windturbines op het industriepark Hulshout - Heultje.

Minister van Energie Demir weigerde de vorige omgevingsver-
gunning voor de plaatsing van vijf windturbines terecht omwille 
van drie redenen: 

1   Het project is in strijd met de goede ruimtelijke ordening: de 
windturbines staan te dicht bij de woonkernen van Hulshout 
en Heultje.

2   Er bestaan verschillende veiligheidsrisico’s, onder meer door 
de nabijheid van een Seveso-bedrijf.

3   De energetische optimalisatie is onvoldoende omdat niet 
alle energie ter plaatse kan worden afgenomen. De nieuwe 
aanvraag (voor de plaatsing van vier windturbines) verandert 
voor ons helemaal niets aan dit dossier.

Wij zijn vòòr hernieuwbare energie, en ook vòòr windturbines, 
maar wel enkel op die plaatsen waar ze de meeste winst ople-
veren en de minste hinder veroorzaken voor mens en milieu. 
Het stemt tot nadenken dat er vanuit het gemeentebestuur in 
2021 een positief advies werd afgeleverd en dat daarbij de vele 
bezwaarschriften gewoon genegeerd werden. Niet alleen omwille 
van de impact naar onze bewoners en onze dieren, maar even-
eens omwille van de impact op de uitbreidingsmogelijkheden 
van de bedrijven in het industriepark. En laat het ook duidelijk 
zijn dat onze inwoners hiermee geen financieel voordeel hebben 
op hun elektriciteitsfactuur. Kortom, de 
burger krijgt de lasten en niet de lusten!

Filip Laurijssen
Secretaris
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Drie jaar N-VA-oppositie: sterk teamwerk

We maken ook een korte balans op van onze eigen N-VA-voorstellen die we toch konden realiseren. We moesten daarvoor wel 
stevig debatteren, want de CD&V-fractie – zeg dus maar het schepencollege, of nog beter, de burgemeester – stond meestal erg 
weigerachtig tegenover elk voorstel dat vanuit de oppositie kwam. Dus we mogen terecht � er zijn op enkele behaalde resultaten.

Cultuur
De N-VA gaf de aanzet naar een opwaardering van de kerkruïne in Westmeerbeek. Uit 
ons verkiezingsprogramma wordt de uitreiking van een jaarlijkse cultuurprijs inge-
voerd. We stelden ook voor dat het oorlogsmonument in Hulshout in ere wordt her-
steld. Hier koos de gemeenteraad unaniem naar een opsplitsing in twee monumenten.

Samenleving
De N-VA zorgde ervoor dat burgers de mogelijkheid kregen om te trouwen in openlucht. 
Verder werden de maatregelen voor de gelijkwaardige behandeling van de LGBTQ-
gemeenschap in orde gesteld. Om extra aandacht te vestigen op dit thema werd er een 
zitbank in de kleuren van de regenboogvlag geplaatst in elke gemeentelijke speeltuin. Er 
kwam ook een activering van de European Disability Card voor personen met een beper-
king. Later zal er nog een inleefdag ‘Leven met een beperking’ georganiseerd worden.

Dierenwelzijn
De N-VA zorgde voor een samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente 
en het vogelopvangcentrum Neteland. We lieten wildreflectoren plaatsen langs 
de Herenbossen ter hoogte van de Booischotseweg. We regelden de invoering 
van de sticker ‘Red mijn huisdier bij brand’. In ons verkiezingsprogramma 
stelden we een losloopweide voor honden voor. Die zal weldra achteraan de 
Doodsbroekstraat langs de Fordbeken ingericht worden.

Communicatie
Uit ons verkiezingsprogramma werden 
de elektronische infoborden gerealiseerd. 
Ook het e-loket krijgt stilaan vorm.

Verkeersveiligheid
De N-VA zorgde ervoor dat de zone 30 aan kleuterschool ‘De Toverdoos’ 
eindelijk in orde werd gebracht. Bovendien werd in de dorpskern de over-
steekplaats van het fietspad van de Booischotseweg met de Grote Baan door 
enkele kleine ingrepen een stuk veiliger. Verder kwam er op ons aangeven 
een eenvormig snelheidsregime op de Grote Baan en een veilige aansluiting 
van het J. Verlooyplein met de Vennekensstraat.

U ziet, stuk voor stuk mooie realisaties met N-VA-signatuur. Onze fractie deed 
op de gemeenteraadszittingen nog een pak voorstellen, maar die werden jammer 
genoeg afgewezen. U kan ze vinden in onze vorige huis-aan-huisbladen en in de 
gemeenteraadsverslagen op onze website.

www.n-va.be/hulshout
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Gust Van den Bruel
gust.vandenbruel@n-va.be

Bart Ceulemans
bart.ceulemans@n-va.be

Hilde Bruynseels
hilde.bruynseels@n-va.be

Kurt Albert
kurt.albert@n-va.be

Luc Van den Vonder
luc.vandenvonder@n-va.be

Katrien Dehertog
katrien.dehertog@n-va.be

Sofie Van Lommel
sofie.vanlommel@n-va.be

Britt De Ceuster
britt.deceuster@n-va.be

Kurt Winkelmans
kurt.winkemans@n-va.be

Dorien Van Opstal
dorien.vanopstal@n-va.be

Wist je dat …
  de algemeen directeur van onze gemeente, Anita Van den 
Eynde, met pensioen gaat? We bedanken haar voor de 
jarenlange inzet en voor de correcte samenwerking. 
Anita, geniet van al wat komt! Ze wordt opgevolgd door 
Ria Van den Eynde. Voor alle duidelijkheid: naamgenoten, 
geen familie. We verwelkomen Ria in onze gemeente en 
wensen haar alle succes toe in haar nieuwe functie!

  N-VA Hulshout daadkrachtig ijvert voor veilige oversteek-
plaatsen voor onze schoolkinderen en voor de zichtbaar-
heid van hun gemachtigde opzichters?

  er voortaan een markt georganiseerd wordt op het 
dorpsplein van Hulshout? ‘Hilset met’ gaat door op 
donderdagnamiddag tussen 14 en 18 uur. We wensen de 
marktkramers veel succes toe en u veel marktplezier!

  er ook in de Gazet van Antwerpen een rapport over 
Hulshout verscheen (11/02)? Daarin verwijst de burge-
meester trots naar de realisatie van de site Schoolstraat in 
Houtvenne. Een project uit de vorige legislatuur … Dat hij 
daarnaar verwijst, zegt natuurlijk veel over de ambities 
tijdens déze legislatuur. Of althans, over het ontbreken 
daarvan.

  onze ‘zomerbar’ er weer aankomt? Na een gedwongen 
jaartje coronarust neemt ons feestteam de partydraad 
opnieuw op. Hou alvast zaterdag 4 juni vrij voor een 
gezellige en uitbundige feestavond!

  tussen 27 februari en 7 maart de ‘week van de vrijwilliger’ 
gehouden werd? Ook van ons een dikke merci aan 
iedereen die belangeloos de handen uit de mouwen steekt 
voor een ander of zich vol overgave inzet voor een 
vereniging.

  50 jaar geleden, op 7 december 1971, de Vlaamse 
Cultuurraad ingesteld werd? De raad was de voorloper 
van het Vlaams Parlement. De oprichting ervan was dan 
ook een grote stap naar Vlaamse zelfstandigheid.

  onze buurgemeente Heist-op-den-Berg sinds 1 januari een 
nieuwe burgemeester heeft? Na 63 jaar CVP/CD&V neemt 
de N-VA er het roer in handen. We wensen de nieuwe 
burgemeester, Jan Moons, heel veel 
succes toe!

Uw aanspreekpunten 
in de gemeente

www.n-va.be/hulshout



Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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