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HULSHOUT
Als dit blaadje in je brievenbus valt,
is het boerenjaar 2012-2013 zo goed
als voorbij. Het was voor ons een
ongemeen druk, maar ook een succesvol jaar. Alle taken zijn verdeeld,
het echte werk is begonnen.

V.U.: Mark Meurrens - Booischotseweg 145 - 2235 Booischot - booischot@n-va.be

Ondertussen hebben we ook een
nieuw afdelingsbestuur. Een
bestuur dat verrassend veel lijkt op
het vorige. Dat is logisch, want het
oude was nog maar pas bezig. Als
voorzitter heb ik als eerste taak
mezelf overbodig te maken en het
werk zoveel als mogelijk te verdelen. Een taak die ik met veel overtuiging zal ter harte nemen. En met
een bestuur van 21 gedreven mannen en vrouwen, waaronder 13
raadsleden, zal dat gemakkelijk
lukken.
Verderop kan je lezen dat onze
raadsleden al heel actief zijn
geweest. Ook in de provincie is de
N-VA prominent aanwezig. Goed
nieuws ook van het jongerenfront:
in samenwerking met Westerlo en
Herselt wordt eerlang gestart met
een afdeling van Jong-N-VA. Je zult
er zeker nog van horen.
Binnen een
paar dagen
begint ‘de
grote vakantie’. Hoog tijd
om er eventjes de riem
af te leggen.
Wij wensen
iedereen een
deugddoende rust.

CONSTRUCTIEVE HOUDING ZET ERFGOED OP GOEDE SPOOR
N-VA Hulshout werkt constructief samen met de meerderheidspartijen om
ons onroerend erfgoed op een doordachte manier aan te pakken. In het onderzoek rond de opwaardering van de ruïne van de oude Sint-Michielskerk
heeft N-VA Hulshout een zinvolle en realistische insteek.
Fractieleider Stef Mattheus aan de ruine
van de oude Sint-Michielskerk.
stef.mattheus@n-va.be

Op de gemeenteraad van 28 januari
2013 werd het voorstel om een
onderzoek te starten rond de
opwaardering van de kerkruïne in
Westmeerbeek flagrant van tafel
geveegd. De reden hiervoor was
voor ons echter onduidelijk. Mogelijk wil de meerderheid de pluimen
op eigen hoed steken. Daar maken
we echter geen probleem van, want
het algemeen belang is voor ons
belangrijker.

SAMENWERKING
Binnen het kader van het huidige
onderzoek werden we aangesproken door de schepen van Cultuur
om actief deel te nemen aan de
plaatsbezoeken van het erfgoed in
Groot-Hulshout. Hier gingen we
graag op in. Er werd al stevig van
gedachten gewisseld. We willen ons
eerst goed informeren naar de
mogelijk-heden om deze site op te
waarderen en daarom werden er een aantal experten aangesproken om de
huidige situatie in kaart te brengen.

EN NU?
Momenteel staat er nog heel wat te gebeuren. Eerst en vooral moet alle verworven informatie opgelijst worden, om vervolgens over te gaan naar een concreet
plan van aanpak. Sommige ingrepen zullen echter door onze technische dienst
op korte termijn moeten gebeuren, omdat de situatie momenteel niet meer
veilig is. N-VA Hulshout kiest hier voor een
financieel en esthetisch verantwoorde aanpak door te ruïne te verstevigen en te
behouden naar Engels model.
MARK MEURRENS
Voorzitter
mark.meurrens@n-va.be

www.n-va.be/hulshout

We hopen dat deze constructieve samenwerking stand zal houden, want er
zitten nog enkele taaie erfgoeddossiers in de pijplijn.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 18 maart 2013
N-VA vraagt inlevering op
presentiegeld
Op de dagorde van de gemeenteraad
van 18 maart stond onder andere de
vaststelling van het presentiegeld
voor de komende legislatuur geagendeerd. De meerderheid stelde voor
om de raadsleden het huidige wettelijke maximum van om en bij de 200
euro per zitting uit te keren. De N-VA
diende daarop een amendement in
dat erin voorzag het presentiegeld
met 10 procent te verminderen.
De N-VA vindt dat de gemeenteraad
een voorbeeldfunctie te vervullen
heeft. Op het moment dat vele mensen het steeds lastiger hebben om
financieel de eindjes aan mekaar te

kunnen knopen, valt het moeilijk te
rijmen dat we als gemeenteraadslid
enerzijds onszelf ontzien, om langs
de andere kant zonder schroom wel
bijkomende inspanningen van onze
burgers te vragen.
Burgemeester Geert Daems (CD&V)
bracht ter verantwoording aan dat
een goed gemeenteraadslid die vergoeding waard is. Wil hij hiermee
suggereren dat het dan minder goede
raadsleden zijn die om een vermindering van het presentiegeld (durven)
vragen? En wat met andere gemeenten waar men besloten heeft zichzelf
niet het maximum uit te betalen? Zijn
dat dan ook minder goede gemeenten? Met minder goede bestuurders?

NIEUWS
GEMEENTUIT DE
ERAAD
Wij durven het te betwijfelen.
Het is voor de N-VA een duidelijke
keuze om niet het onderste uit kan te
willen, terwijl de meerderheid, in alle
legaliteit uiteraard, er wél voor kiest
zichzelf voor de voorbije verkiezingsnederlaag te
belonen. Van
enige nederigheid hieromtrent is
klaarblijkelijk
geen sprake
(meer).
BART CEULEMANS
bart.ceulemans@n-va.be

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 29 april 2013
Bibliotheek heeft nieuwe
beheerraad
Niet minder dan acht vrijwillige inwoners met verschillende ideologische overtuigingen boden zich aan
om in de beheerraad te zetelen namens het lezerspubliek. Ook aan de
politieke vertegenwoordigers werd
gevraagd om acht leden aan te duiden. Voor de N-VA waren er drie
leden voorzien, net zoals voor CD&V.
Alles goed en wel tot de CD&V-meerderheid op het idee kwam dat zij ook
in de beheerraad van de bibliotheek
de meerderheid wou hebben.. En dus
werd er een N-VA-kandidaat uitgekieperd en van de weeromstuit moest
er ook een vertegenwoordiger van
de lezers zijn zitje inleveren. Daar
moest uiteraard over gestemd worden, maar de N-VA weigerde aan die

"Wie mag (niet) mee besturen ..."

hulshout@n-va.be

stemming deel te nemen. Wij willen
niet de naam hebben dat wij een
goedmenende vrijwilliger wandelen
zouden sturen.
Uiteindelijk is er dus één lezeres gesneuveld. Niet toevallig iemand uit
de socialistische hoek. Zij zal wellicht
nog eens goed nadenken als iemand
haar komt vragen om, geheel kosteloos, haar vrije tijd te besteden aan
een of andere adviesraad.

Het Huishoudelijk reglement
Op de gemeenteraadszitting van
24 januari bracht onze fractie de reglementering van het huishoudelijk
reglement in herinnering. Dat reglement moet bij de start van elke
nieuwe legislatuur worden goedgekeurd, met mogelijke veranderingen
of aanpassingen. Daarop vroeg de
burgemeester ons om
op korte termijn onze
suggesties voor verbetering door te sturen.
Groot was dan ook
onze verbazing toen
we vaststelden dat dit
punt op de eerstvol-

gende zitting van 18 maart niet geagendeerd stond! Te meer omdat
onze fractie zich heel wat moeite had
getroost om het bestaande HR onder
de loep te nemen. Na zes jaar vonden
we naar onze mening immers heel
wat lacunes terug omtrent het gebruik van nieuwe media en communicatiemiddelen.
Op de gemeenteraadszitting van
29 april had de bestuurscoalitie uiteindelijk haar voorstel voor het
nieuwe reglement klaar. N-VA-raadsleden Sofie Van Lommel en Bart
Ceulemans dienden hierop nog
enkele zinvolle amendementen ter
verbetering in, waarvan het merendeel uiteraard zonder veel poespas
door de meerderheid werd verworpen. Maar
gelukkig, vrij
onverwacht,
overleefden er
toch nog een
drietal de
stemming.

SOFIE VAN LOMMEL
sofie.vanlommel@n-va.be

De Bloemenmarkt
Ook dit jaar waren we met ons tentje
aanwezig op de Bloemenmarkt, goed
voorzien van de lekkerste drankjes.

We hebben van de gelegenheid ook
gebruikgemaakt om een kleine enquête te houden en daar zijn toch een
paar interessante meningen uitgekomen.

meesten ook vragende partij zijn voor
meer veiligheid, ook in het verkeer, is
natuurlijk heel logisch. Ook de vraag
naar meer speelpleintjes kwam vaak
aan bod.

Zo kunnen we met zekerheid vaststellen dat de mensen niet tevreden
zijn over de dienstverlening van De
Lijn. Voor de site Bonduelle, het vroegere La Corbeille, geven de meeste
deelnemers de voorkeur aan een winkelcentrum of een KMO-zone. Dat de

Maar bijna iedereen liet ook weten
graag in Hulshout te wonen. En dat is
dan toch weer eindigen met een positieve noot!

N-VA maakt werk van een efficiënte provincie
De N-VA-fractie in de provincie Antwerpen heeft de belofte gedaan om de provincie meer te laten doen met minder geld. Die belofte heeft ze de afgelopen maanden
kracht bijgezet. De komende zes jaar bespaart de provincie maar liefst 20 miljoen euro. Tegelijkertijd worden de
resterende middelen efficiënter ingezet voor een beleid
dat focust op de kerntaken van de provincie: de grondgebonden bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en ondersteuning van de gemeenten.
“Hier mogen we als partij echt trots op zijn”, aldus provincieraadslid Mireille Colson. "Met deze efficiëntieoefening geven we de belastingbetaler waar hij recht op heeft:

waar voor zijn geld in economisch
moeilijke tijden. Onze gedeputeerden
Luk Lemmens en Bruno Peeters verdienen hiervoor een dikke pluim!”.
Gelijklopend aan deze besparingsopMIREILLE COLSON
dracht investeert de provincie in verProvincieraadslid
schillende kernbevoegdheden, zoals
het waterbeleid, gehandicaptensport, de fiets-o-strades en
de kwaliteit van de provinciale domeinen.
Zo werkt de N-VA in de provincie Antwerpen mee aan
een slank, maar beter werkend provinciebestuur.

Limerick
In Westel, Herselt, Heist, ja weet,
is ’t prettig fietsen langs de Neet.
Kom j’ in Hulshout, pech,’t mooie pad is weg!‘
Dorp aan de Neet’ kent fietsersleed…
Ingezonden door M.V.R. en C.J., twee fervente fietsters. De winnaars
hebben een bloementuil gekregen op de bloemenmarkt. De andere inzendingen kun je vinden op onze website www.n-va.be/hulshout.

Uitspraak van de maand
“Het zijn dwazen die spreken, als ze niets te zeggen hebben.”
(Burgemeester Geert Daems in antwoord op een vraag van een oppositielid op de GR van 29-04-2013)

www.n-va.be/hulshout

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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