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Hulshout
Voorwoord
Beste Hulshoutenaar,
Een jaar geleden schreef ik na het
N-VA-congres dat er in elk geval
een tandje moest bijgestoken
worden, door iedereen, om onze
welvaart te vrijwaren. Het is ondertussen duidelijk dat dit de harde
werkelijkheid wordt.
Met alle discussies over belastingen en verworven rechten, moet
men echter wel opletten dat men
de kip met de gouden eieren niet
slacht. Maar daar heeft het gemeentebestuur van Hulshout met
zijn nieuwe ‘belasting op bedrijfsruimten’ blijkbaar geen boodschap aan. Dat kon u in ons vorige
huis-aan-huisblad al lezen.

V.U.: Danny Mattherus, Groenstraat 29, 2235 Westmeerbeek

We willen u echter ook hoopvol
nieuws brengen. Daarom verwijs
ik graag naar een artikel verderop
in dit blad over de organisatie
Njokko Bok, die samenwerking
en solidariteit hoog in het vaandel
draagt. Zij zal zich met een standje
voorstellen op de bloemenmarkt
in Houtvenne op 1 mei.
We zullen er sowieso ook zijn om
naar u te luisteren of gewoon om
een babbeltje te maken. Tot dan!

1 mei: bloemenmarkt
in Houtvenne
Bezoek onze stand op de Bloemenmarkt
en maak er kennis met N-VA Hulshout.
Bij een gezellige babbel met onze mandatarissen en bestuursleden, kan u er bijvoorbeeld genieten van
een frisse ‘Vlaamsche Leeuw’. Bovendien bieden we alle leden van onze afdeling een
gratis drankje aan en hebben we voor alle kinderen een kleine verrassing klaar.
Bent u nog geen N-VA-lid? Geen probleem, aan onze stand kan u meteen lid worden.
Wij verwelkomen u graag!

Naamplaatjes mogen blijven hangen!
De gemeente plande om een groot aantal naamplaatjes op de
gedenkzuilen bij de strooiweides te verwijderen bij de verdere herinrichting van de begraafplaatsen. Meer onnodig leed,
vonden wij. Daarom nam onze N-VA-fractie in de gemeenteraad het initiatief om dit probleem op te lossen. Met succes.
Onze fractie kon de voltallige gemeenteraad overtuigen en met de inbreng van de schepen van Openbare
Werken werd unaniem beslist om
niet te raken aan de naamplaatjes.
Indien nodig zal er zelfs een nieuwe
gedenkzuil worden bijgebouwd.

Gust Van den Bruel
Gemeenteraadslid

Voor al de nabestaanden is dat een
grote opluchting, ook al is het slechts een kleine pleister op de enorme wonde die de zinloze ontgravingen bij
velen geslagen hebben.

Hulshout in cijfers ...

..die men in het gemeenteblad niet vermeldt

Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

www.n-va.be/hulshout

Bij de ontruiming van de begraafplaatsen werden 806 personen
ontgraven: 145 in Westmeerbeek, 188 in Houtvenne en 473 in Hulshout.
De restanten van 771 personen kregen een massagraf, 13 werden
gecremeerd en 22 herbegraven. Onvoorstelbaar…
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Reik een hand aan Njokko Bok
Njokko Bok, een vzw uit Herselt en omstreken, wil iets concreet doen voor kinderen uit derdewereldlanden. Ik ben alvast overtuigd en ondertussen ook trotse peter geworden. Hier is waarom.

Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

De vereniging (die in het Nederlands ‘graag gedaan’ betekent) helpt kinderen in het dorp Nianing,
nabij Dakar in Senegal. Ze biedt hen vanaf de kleuterleeftijd tot hun 18de verjaardag onderwijs aan dat gefinancierd
wordt door sponsors, die het schoolgeld betalen voor hun steunkind. Niet alleen het onderwijs, maar ook de lokale
polikliniek krijgt een deel van het sponsorgeld. Verder worden er op regelmatige basis voedselpakketten uitgedeeld
in het dorp en in de afgelegen bijdorpjes.
De vereniging staat met zijn vrijwilligers regelmatig op markten om Senegalese spulletjes te verkopen, maar vooral
om uitleg te verschaffen aan mensen die een kind een betere toekomst kunnen geven. Ze doen dit alles met veel
toewijding en een rotsvast geloof dat ze het verschil kunnen maken.

Overtuig jezelf: surf naar www.njokkobok.be of bezoek de stand op de Bloemenmarkt in Houtvenne.

Luc Van den Vonder
Gemeenteraadslid

Het is heerlijk fietsen op de Kempen-Hagelandroute, zeker nu het lente is, maar de kruispunten zijn helaas niet overal
even veilig. Fietsers moeten er bij het oversteken rekening houden met veel zaken tegelijk: mogelijke tegenliggers,
snellere achterliggers die links en rechts voorbijsteken, het verkeer dat van links en rechts kan komen, de hoge rand
van het fietspad en de afstand tussen de afrempoortjes…

‘Afschrikpoortjes’

• Emiel Peeters (Hulshout), 20 jaar, † 16 mei 1940 – Kampenhout

Hebt u al eens geprobeerd om met fietstassen door de dubbele afrempoortjes te rijden? Niet zo gemakkelijk want
de poortjes staan soms zo dicht bij elkaar, dat gevorderde fietsvaardigheid geen overbodige luxe is. Voor tandems,
fietsen met een aanhangwagentje (met kinderen) en driewielers voor personen met een handicap is het probleem zo
mogelijk nog groter.
Om de afrempoortjes te ontwijken, rijden sommigen er links en rechts omheen, met soms een tuimeling over de hoge
rand van het fietspad tot gevolg. En wanneer grotere groepen fietsers moeten passeren, zorgen de dubbele poortjes
voor verkeersopstoppingen.

• Karel Paepen (Hulshout), 19 jaar, † rond 15 juni 1940 – spoorloos vermist in Frankrijk

Tijd voor actie!

• Luyten Alfons (Houtvenne), 23 jaar, † 16 juni 1940 – Brugge, hospitaal.

Er zijn nochtans verschillende eenvoudige en goedkope oplossingen mogelijk. N-VA Hulshout stelt voor om het
linkerpoortje te verwijderen en enkel het rechtergedeelte te behouden. Wie het kruispunt nadert, wordt afgeremd, maar
wie het fietspad oprijdt, heeft vrije doorgang. Bovendien blijft er een opvallend stopteken aanwezig, wat belangrijk
is voor jonge kinderen.
Op de gemeenteraad van oktober antwoordde de schepen van Mobiliteit als volgt op ons voorstel: “De poortjes moeten
moeilijk te nemen zijn, daar dienen ze voor. Er is afgesproken dat op het ganse fietspad, in alle gemeenten, de afrempoortjes uniform moeten zijn.” Ook al is dat laatste al een tijdje niet meer het geval en is eenvormigheid net een troef
van ons voorstel.
Uiteindelijk kon onze fractie het schepencollege toch overhalen om het voorstel te bespreken met de dienst Mobiliteit
en het voor te leggen aan collega’s uit de betrokken buurgemeenten. Een half jaar later merken we nog niet veel van die
belofte. Werken aan de Hulshoutse afrempoortjes hebben we nog niet gezien. We hadden gehoopt dat de veiligheid
zou primeren, maar helaas. In Ramsel heeft men het beter begrepen. Daar werd ons idee inmiddels wél uitgevoerd.

Groot is het volk dat zijne helden eert!
In deze vaste rubriek herdenken we onze dorpsgenoten die als soldaat sneuvelden in één van beide wereldoorlogen.
Exact 75 jaar geleden sneuvelden:

(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen)

Verkoop Villa Janssens blijft verbazen
Normaal gezien zou Villa Janssens in Westmeerbeek officieel toegewezen worden aan de hoogste bieder tijdens
de tweede zitdag van de openbare verkoop op 4 december 2014. Dat ging uiteindelijk niet door. Meer zelfs: de
verkoop door de intercommunale Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLE) werd zelfs ingehouden. Tot groot
ongeloof en ongenoegen van wie de villa tijdens de openbare verkoop op de kop wilde tikken.
In een persbericht meldde KLE dat de openbare verkoop werd afgelast ‘nadat duidelijk werd dat
de door het aankoopcomité geschatte waarde van het goed niet bereikt zou worden. Dit was in de gegeven
omstandigheden de meest verantwoorde beslissing.’ Vooral die laatste zin deed ons even de wenkbrauwen fronsen. Temeer omdat de perstekst letterlijk hernomen
wordt in het februarinummer van ons gemeenteblad. De (financiële)
beweegredenen van de KLE en het gemeentebestuur zijn blijkbaar
dezelfde?

Bart Ceulemans
gemeenteraadslid

Oppositie neemt wel degelijk initiatief!
De regionale journalisten van Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen krijgen van de Hulshoutse
meerderheid nooit via de officiële weg een overzicht van de punten die de oppositie op de agenda van
de gemeenteraad plaatst. Hierdoor wekt het schepencollege de foutieve indruk dat de oppositie geen
initiatieven neemt.

Volgens ons is en blijft de beste oplossing voor deze site een
openbare verkoop. Hierdoor kan een potentiële investeerder nog
werk maken van de renovatie van de Villa Janssens. De geschatte
kosten voor de renovatie overstijgen minstens de huidige vraagprijs die KLE nu vooropstelt (125 000 euro). Bovendien countert
men door de vernauwing van de perceelgrootte zeker de kansen
op een degelijke renovatie. Wie kan en wil dit nog betalen?

Zo zouden er (volgens de meerderheid) slechts vier punten op de gemeenteraad van begin maart
behandeld zijn. Een mager beestje volgens de regiojournalisten. Maar van de vijf bijkomende
N-VA-agendapunten waren zij niet op de hoogte.

Je moet er niet altijd van uitgaan dat het juiste wordt verteld. - burgemeester Geert Daems (op de GR van 30 maart)

hulshout@n-va.be

Quote van de
maand

Op de vorige gemeenteraad kaartte onze fractie dit onrecht dan ook aan. Wij stelden voor om
de bijkomende punten van de oppositie steeds meteen door te spelen aan de lokale media. De
burgemeester zou dit binnen het schepencollege bespreken en met de gemeentelijke administratie
bekijken, maar het leek hem geen realistisch voorstel en het was al zeker geen prioriteit. Het kleingeestig politiek spelletje gaat dus door.

www.n-va.be/hulshout

Nancy Anthone
Gemeenteraadslid

25 april:

zaaiactiedag bloemenweide

Kurt Albert
Gemeenteraadslid

Vorig jaar nam onze afgevaardigde in de milieuraad, Ward
Storms, het initiatief om te werken aan een bijenvriendelijke
gemeente. We nodigen u dan ook graag uit op de gemeentelijke
zaaiactie op zaterdag 25 april tussen 9 en 12 uur.
Ward is bio-ingenieur en zelf imker: de juiste man op de juiste plaats
dus om de bijenbevolking te helpen aansterken. We starten aan het
‘Toreken’ in Hulshout met de inhuldiging van een bijenhotel. Daarna
verspreiden de vrijwilligers zich over de drie deelgemeentes om de
andere, publieke en private, percelen in te zaaien.

Gemeenteraden op bestelling?
In principe legt het schepencollege bij het begin van elk jaar de gemeenteraden vast voor de
komende twaalf maanden. Zo kunnen de administratie en de gemeenteraadsleden daarmee
rekening houden in hun planning. Dit jaar werd met de traditie gebroken.
De raadsleden ontvingen enkel de data tot en met de maand juni. Althans die van de oppositie.
De meerderheid beschikte, zo bleek later, wél over alle data voor 2015.

Jean-Paul Thys
Gemeenteraadslid

Daarom diende onze fractie op 2 maart een voorstel in dat bepaalt dat de data voor de gemeenteraadszittingen steeds voor een gans jaar vastgelegd worden. Een eventuele datawijziging moet steeds
gemotiveerd worden vooraleer de gemeenteraad hiervoor haar fiat kan geven, vonden we ook. Het
voorstel werd, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie weggestemd.
En dus blijft het mogelijk dat deze meerderheid, die slechts één zetel op overschot heeft, zittingen
verplaatst omdat één van hun raadsleden op vakantie is.

Meer over dit dossier vindt u op www.n-va.be/hulshout in de rubriek ‘Slimerick van Hulshout’

GABY of GAS? Beloning of boete?
Iedereen weet dat je met een beloning dikwijls veel meer bereikt dan met een straf. Daarom
stelde onze fractie op de gemeenteraad van maart voor om in Hulshout een Gemeentelijke
Administratieve Beloning (een ‘GABY’) in te voeren als positief alternatief voor de GAS-boete.
In Hemiksem is een soortgelijk project al zeer succesvol gebleken.

Stef Mattheus,
Gemeenteraadslid

We stelden voor om maandelijks één positieve actie te belonen: afval sorteren of onkruid wieden op
een speelplein, zwerfvuil opruimen, het fietspad sneeuwvrij maken, hondenpoep opruimen… Individuen zouden
in aanmerking komen voor GABY-beloningen; maar ook
verenigingen, sportclubs, scholen of klassen.

Met de huidige technologie is het eenvoudig om een goed
voorbeeld te delen met het gemeentebestuur, bijvoorbeeld met selfie via de gemeentelijke website of Facebookpagina. In ons voorstel zou een maandelijkse ‘winnaar’ een cadeaubon van de
Hulshoutse handelaars van 25 euro ontvangen.
Een positief en constructief voorstel, zegt u? De meerderheid verwees ons voorstel netjes naar de prullenmand.

hulshout@n-va.be

Wie onkruid wiedt of een andere positieve
actie
doet, zou beloond moeten worden.

Mark Meurrens

www.n-va.be/hulshout

Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
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Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060
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8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

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 toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

jaar

FR

34,6

Regering-Di Rupo

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:

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