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Veilig thuis in een welvarend Hulshout

HULSHOUT
V.U.: DANNY MATTHEUS, GROENSTRAAT 37, 2235 WESTMEERBEEK

Beste Hulshoutenaar

De Bloemenmarkt van 1 mei ligt al weer 
achter ons. Er viel een grote opkomst te 
noteren. Ook onze stand werd druk  
bezocht. Njokko Bok, met wie we de 
stand deelden, kende evenzeer succes. 
Met de opbrengst van hun verkoop,  
kunnen zij weer enkele kinderen laten  
studeren in het dorpje Nianjang in Senegal. 

De afgelopen maanden waren erg druk 
voor onze partij. We leggen momenteel  
de laatste hand aan ons verkiezings-
programma, waarbij we veel inspiratie 
kunnen putten uit de interessante en 
leerrijke contacten die we hadden tijdens 
de vele huis-aan-huisbezoeken. Maar ook 
het gewone politieke werk van onze  
mandatarissen ging onverminderd voort. 
U vindt hierover, naar goede gewoonte, 
meer info in dit blad.

Tot slot wens ik u alvast een deugddoende, 
zonnige vakantie. Mogelijk ontmoeten 
we elkaar bij een zomerse Hulshoutse 
activiteit of tijdens een campagnemoment. 
Tot dan!

Danny Mattheus
Afdelingsvoorzitter

N-VA Hulshout stelt voor om  
kerkweggetje te verfraaien
Om de werken aan de Grote Baan met de minste hinder voor de burger  
te laten verlopen, worden verschillende maatregelen genomen. De werken 
zullen onder meer in verschillende fasen uitgevoerd worden. De omlei-
dingen en het éénrichtingsverkeer zullen daaraan gekoppeld zijn. 

Schepencollege laat kans onbenut
Het is belangrijk dat ook voor fietsers en voetgan-
gers veilige oplossingen gezocht worden. En die 
zijn er. Zo stelt het schepencollege dat men via de 
Kapelaniestraat, langs het fanfarelokaal en de kerk, 
de werken kan vermijden. Mooi, maar hier wordt 
toch een unieke kans onbenut gelaten!

N-VA-voorstel: verfraai buurtweg Sentier 38
Achter de huizenrij loopt er van aan de Sint-Mat-
theuskerk een kerkweggetje naar de Kerkstraat. 
Deze buurtweg staat vermeld als ‘Sentier 38’. De weg 
is momenteel erg moeilijk toegankelijk. We stelden 
daarom voor op de gemeenteraad in april om dit 
kerkpad open te maken, het terug in zijn waarde te 
herstellen en daarmee ook de buurt te verfraaien.

Schepencollege schuift voorstel terzijde
Het schepencollege ging niet in op ons voorstel. 
Meer zelfs, volgens de meerderheid bestaat deze weg 
officieel niet meer. 

Kurt Winkelmans
Gemeenteraadslid

Meer weten over 
N-VA Hulshout?

 hulshout@n-va.be
 www.n-va.be/hulshout 
 N-VA Hulshout

Breng ons op de hoogte
  Wordt u geconfronteerd met allerlei problemen omwille van de vele infrastructuur- en wegenwerken?

  Maken ondoordachte ingrepen op het vlak van mobiliteit het u en anderen onnodig moeilijk?

  Raken kleine en grote ergernissen maar niet opgelost?

  Heeft u zelf simpele oplossingen voor grote en kleine problemen en  
knelpunten in onze gemeente?

  Wilt u iets melden, maar weet u niet direct waar aan te kloppen?

  Mail naar gust.vandenbruel@n-va.be en wij maken deze info 
graag (op verzoek anoniem) over aan het gemeentebestuur.

De N-VA heeft een            voor Hulshout.
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Bart Vets
“Ik ben 37 jaar en afkomstig uit Heist-op-den-Berg. 
Op jonge leeftijd verhuisde ons gezin naar ’t Eindeken. 
Omdat ik graag in Hulshout woon, heb ik me hier dan 
ook gesetteld en samen met mijn partner en vriend 
Maarten gezorgd voor ons eigen ‘huisje, tuintje en 
boompje’. 

Na mijn studies hotel en gastronomie aan de hotel-
school in Geel heb ik van mijn hobby mijn beroep 
kunnen maken. Ik werk al heel mijn carrière in een 
fijne horecazaak met feestzaal in Hulshout. Mensen op 
een juiste, correcte mannier benaderen en bedienen, 
daar ga ik voor! 

In mijn vrije tijd ben ik actief bezig in het verenigings- 
leven. Als medebestuurslid van toneelvereniging 
De Hulst merk ik dat cultuur en ontspanning zeker 
thema’s zijn die belangrijk zijn voor onze gemeente. 
Als zelfstandig deejay in bijberoep mocht ik daarnaast 
samenwerken met Chiro Hulshout, KLJ Houtvenne, 
UNIZO enzovoort. 

Opvoeding, zorg, samenleving, diversiteit, veilig-
heid, ondernemen en kmo-beleid zijn items waar we 
zorgzaam mee moeten omgaan. We mogen ze niet 
zwart-wit bekijken. Integendeel, we moeten een situ-
atie creëren waar iedereen zich kan in terugvinden.  
Geef mensen die vooruit willen de mogelijkheid en de 
kans om zich te ontplooien. Prijs de mensen voor hun 
kwaliteiten en pak ze niet op hun gebreken. Hulshout 
kan en moet een fijne gemeente zijn waar iedereen 
zich thuis kan voelen.”

Katrien Dehertog
“Ik ben 39 jaar en woon samen met mijn vrouw 
Millie en onze twee dochters Brun en Finn in 
Westmeerbeek. Ik groeide op in ‘t Eindeken. 
Ik ben de oudste dochter van Paul Dehertog en 
Suzanne ‘Suzy’ Van Lommel. Samen met mijn 3 
zussen (Liesbeth, Dorien en Valerie) hebben we in 
een warm nest onze jeugd doorgebracht. Na mijn 
studies ging ik aan de slag als dossierbeheerder 
in een boekhoudkantoor, iets wat ik vandaag nog 
steeds met veel overgave doe.

Vroeger speelde ik samen met enkele jeugdvrien-
den en -vriendinnen altsaxofoon in fanfare  
Eendracht Maakt Macht. De fanfare heb ik nadien 
ingeruild voor mijn andere passie: voetbal.  
Ik speelde veldvoetbal van mijn 9de tot mijn 29ste, 
onder meer bij Astrio Begijnendijk, Oud-Heverlee 
Leuven en Kontich in de tweede klasse van het 
vrouwenvoetbal. Daarna speelde ik nog negen jaar 
zaalvoetbal.

Ik ben al enkele jaren actief in het oudercomité van 
de VBS De Schatkist in Westmeerbeek, waar-
van ik onlangs voorzitter werd. Als donor bij het 
Rode Kruis probeer ik ook hier mijn steentje bij te 
dragen.

De Hulshoutse gemeentepolitiek heeft me altijd al 
geïnteresseerd. Samen met een fijne N-VA-ploeg 
wil ik gaan voor een sportieve, groene en gezonde 
gemeente.”

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Wie zijn Bart Vets en Katrien Dehertog?
Nog slechts enkele maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Hoog tijd 
dus om twee nieuwe N-VA-gezichten aan u voor te stellen.

AED-toestellen in Hulshout

Gemeentebestuur gaat met  
andermans pluimen lopen 
In het aprilnummer van het gemeenteblad bericht het gemeente- 
bestuur over ‘alle’ aanwezige AED-toestellen in onze gemeente.  
Een goede zaak, maar… 

De eerdere feiten: slechts twee 
toestellen in Hulshout
Tot voor kort beschikte Groot-Huls-
hout slechts over twee AED-toestellen, 
waarvan één in de inkomhal van de 
sporthal. Het andere apparaat hangt in 
woonzorgcentrum Ter Nethe. De over-
grote meerderheid van onze bevolking 
kon dus sowieso nooit tijdig de hulp 
van deze defibrillatoren aanwenden. 
Bovendien is het toestel in de sporthal 
niet steeds vrij beschikbaar, maar 
enkel tijdens de openingsuren.

N-VA-voorstel uit 2015: aankoop 
twee bijkomende toestellen
N-VA Hulshout stelde in 2015 voor om 
twee bijkomende toestellen aan te ko-
pen via een voordelige  groepsaankoop 
van de provincie Antwerpen. Op die 
manier zou elke deelgemeente alvast 
over één defibrillator beschikken. We 
dachten qua locatie aan de gemeen-
schapscentra van Westmeerbeek en 
Houtvenne, die beide centraal en in de 
onmiddellijke nabijheid van de dorps-

scholen gelegen zijn. De meerderheids-
partijen CD&V en Groen stemden het 
voorstel van de N-VA unaniem weg. 

Verenigingen nemen handschoen 
op
Onlangs gingen twee sportclubs uit 
Hulshout en Houtvenne zelf over tot 
de aankoop van een AED-toestel. 
Hiervan maakt men melding in het 
gemeenteblad. Maar ook in Westmeer-
beek hangt al een tijdje zo’n apparaat 
op het bedrijventerrein La Corbeille.  
Dit toestel is eveneens op privé-initia-
tief geplaatst. 

Met andermans pluimen gaan 
lopen & niet-actuele informatie
Het is zeer jammer dat het gemeente-
bestuur wil uitpakken in zijn bericht-
geving met de verwezenlijkingen 
van anderen, maar de informatie is 
daarnaast niet eens actueel. Dat kan 
doorslaggevend zijn in noodsituaties. 
Want bovendien is het toestel in West-
meerbeek 24 uur per dag beschikbaar.

Wat is een AED-toestel? 
Een AED is een draagbaar toestel dat 
een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartrit-
mestoornissen. Dat dit apparaat levens 
kan redden, staat buiten kijf.

Wist je dat …
  inwoners via de openbare Facebookgroep ‘Ge zijt van Hilset als ge...’ elkaar correct en duidelijk informeren over de huidige infrastruc-

tuurwerken in Hulshout-dorp? Daarmee geven ze meteen ook aan dat ons gemeentebestuur op dit vlak duidelijk in gebreke blijft. 

  de chef-kok van ons woonzorgcentrum Ter Nethe een zeer verdienstelijke derde plaats behaalde in 
de kookwedstrijd ‘Beste Grootkeukenkok 2017-2018’? Proficiat met de bronzen medaille!

  de N-VA sinds de start van dit ledenjaar al meer dan 4 000 nieuwe leden telt? Nooit eerder sloten 
zich zoveel nieuwe leden aan op zo’n korte tijd.

  puur toeval écht bestaat? De voorbije weken kreeg zowat de helft van de straten in onze gemeente 
een nieuwe asfaltbovenlaag. De schepen van Openbare Werken is echter formeel: “Dit heeft niets 
met de komende verkiezingen te maken!”

Sofie Van Lommel,  
gemeenteraadslid

  Het AED-toestel in Westmeerbeek



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


