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HULSHOUT
BESTE
HULSHOUTENAAR,
Hopelijk zijn bij iedereen de batterijen terug opgeladen na een
welverdiende vakantie. Wij zijn
er in ieder geval weer klaar voor.
Bovendien hebben sommige
bestuursleden ook tijdens de
vakantie niet stilgezeten, want
de website van N-VA Hulshout
steekt in een nieuw kleedje en
de voorbereiding van de tweede
editie van onze dorpsquiz is zo
goed als rond.

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

Ik nodig jullie dus graag uit voor
een bezoekje aan de nieuwe
website en hoop natuurlijk dat
jullie massaal aanwezig zijn op
onze tweede dorpsquiz. Men
heeft mij alvast ingefluisterd dat
het allemaal gemakkelijke vragen zijn … als je de antwoorden
weet. Tot dan!
Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

Onveilige waterplassen zijn
Het gemeentebestuur moet
gevaar voor kinderen
dringend maatregelen nemen
Door problemen met de waterhuishouding in de nieuwe wijk Hulshoutveld, legde een aannemer een
‘wadi’ (waterafvoer door insijpeling)
aan in de buurt van een woning die
in het verleden met wateroverlast te
kampen had. Het verhoopte resultaat
blijft echter uit. Bij hevige regenval staat de onbeveiligde put onder
water, wat bij de omwonenden met
jonge kinderen voor enige ongerustheid zorgt. Ook de N-VA is hierover
bezorgd en vraagt een oplossing.
Toen de oppositie het punt op de
gemeenteraad bracht, verklaarde de
burgemeester dat het studiebureau
gevraagd werd een oplossing te zoeken, maar dat er ook nog altijd zoiets
is als het ouderlijk toezicht. “Als we
overal hekken moeten plaatsen, dan
kunnen we binnenkort ook de Nete
gaan beveiligen, want daar kan ook
een kind in het water vallen”, aldus de
burgervader.
Maar het kan nog erger. In Westmeerbeek heeft men zelfs uit het niets een
onbewaakte waterkuil gecreëerd.
Naast het feit dat de bestaansreden

om te voorkomen dat kinderen
in deze waterkuil kunnen vallen.

hiervan ons volledig ontgaat, is het
ongehoord dat hier dagelijks tientallen
kleine kinderen moeten passeren om
de dorpsschool of de buitenschoolse
kinderopvanglocatie te bereiken. De
verantwoordelijkheid enkel bij de
ouders of de begeleiders leggen, gaat
volgens ons niet op. De veiligheid van
kinderen moet ook een zaak van het
gemeentebestuur zijn!

Gemeenteraadsleden Sofie
Van Lommel en Kurt Albert

2de dorpsquiz ‘De Sublieme IN-VAL
zaterdag 17 oktober 2015
aanvang: 20 uur - deuren: 19.30 uur

PAROCHIECENTRUM SINT-MATTHEUS HULSHOUT
Met wisseltrofee Mark Meurrens - ploegen van 6 personen - 20 euro per ploeg.
Inschrijven verplicht: gust.vandenbruel@n-va.be of 016 68 08 09.
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Groot is het volk dat zijne helden eert

Parkeerplaatsen Grote Baan: geen ideale situatie

In deze rubriek herdenken we de dorpsgenoten die als soldaat sneuvelden in één van
beide Wereldoorlogen. 100 jaar geleden, op 21 september 1915, sneuvelde Jozef Goyvaerts
(Hulshout), 23 jaar in Kaaskerke.
(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen).

Hard tegen hart

Eind maart stelde onze gemeenteraadsfractie voor om deel te nemen aan een
groepsaankoop voor AED-toestellen.
Dit draagbare toestel geeft een
elektrische schok aan het hart
als zich een levensbedreigende
hartritmestoornis voordoet.
Een AED kan dus levens redden.
Maar het gemeentebestuur gaf
ons voorstel geen kans.

Momenteel beschikt Groot-Hulshout
slechts over één AED-toestel, in
de inkomhal van de sporthal. Op
aanraden van experts, die stellen
dat een toestel binnen maximaal zes
minuten bereikbaar moet zijn, stelde
de N-VA voor om twee bijkomende
toestellen aan te kopen, één voor elke
deelgemeente.
De gemeenschapscentra van
Westmeerbeek en Houtvenne, die
beide centraal en in de onmiddellijke
nabijheid van de dorpsscholen gelegen
zijn, zouden een ideale locatie zijn.
Een AED kost gemiddeld ongeveer
3 000 euro, dus meestappen in een
groepsaankoop van IOK, waardoor
die prijs gedrukt wordt, zou een
logische stap geweest zijn om

Gambiavrienden
De Gambiavrienden is een vzw die al een tiental jaar
bijstand verleent aan de Gambiaanse bevolking. Ze
richten zich op drie pijlers: onderwijs, volksgezondheid
en voeding/landbouw.
De Gambiavrienden zijn een kleine vereniging, maar dat
is net hun kracht. De vrijwilligers staan het ganse jaar
door in nauw contact met de plaatselijke bevolking. De
enthousiaste medewerkers (waaronder ook een aantal
mensen uit Hulshout) verkopen steunkaarten, trekken
sponsors aan en organiseren activiteiten om hun projecten
te kunnen financieren. N-VA Hulshout draagt hen een
warm hart toe. We hopen dat u dat ook doet.

Hulshout hartveiliger te maken.
Onze argumenten vielen helaas in
dovemansoren. De burgemeester
beweert er geen budget voor te
hebben.
En dat terwijl onze buurgemeenten
wél investeren in AED-toestellen.
De prijs van een mensenleven: wat is
het dit bestuur waard?

Gemeenteraadsleden Bart
Ceulemans en Nancy Anthone

Steun deze warme vzw!

Kom naar de eetdag van de Gambiavrienden
op zondag 11 oktober, tussen 11.30 uur en
19.00 uur in het Sint-Mattheuscentrum
(parochiezaal), Grote Baan 118, Hulshout. U
kan er croque-monsieurs en pannenkoeken
eten en een filmvoorstelling over de werking
van de vzw bekijken. Alle opbrengsten gaan
naar de projecten van de Gambiavrienden.

Meer info?

• Jo Willemse (Heibergstraat 16, Hulshout – 016 69 72 65 /
0494 72 82 19)
• Marc De Wever (Doodsbroekstraat 12, Hulshout – 015 22
4 8 78 / 0474 32 39 91)
• http://users.telenet.be/VZW-DeGambiavrienden

De gemeenteraad van 14 september besliste bovendien om de
studie hierover uit te breiden tot de Jozef Michielsstraat, waar de
fietser ook al sinds jaar en dag verplicht de rijbaan op moet.
De N-VA zal erop toezien dat de plannen die nu voorliggen ook
effectief uitgevoerd worden. Een herhaling van het dossier van het
zebrapad op de Jozef Michielsstraat, dat er nog altijd niet is, willen we absoluut vermijden.

Tegenover het postkantoor maakt het schepencollege van het
fietspad drie parkeerplaatsen. Omdat de aangewezen rijroute voor
fietser niet duidelijk is aangegeven, loeren gevaarlijke situaties om
de hoek. We vrezen dat hier vroeg of laat ongevallen gaan gebeuren.
Ook daar dringt een oplossing zich dus op.

Gemeenteraadsleden Luc Van
den Vonder en Kurt Winkelmans

Alle hens aan dek
Het gemeentebestuur wil dat u haar blunder
van de massale ontgravingen zo snel mogelijk
vergeet. De gemeentearbeiders zijn druk bezig
om de begraafplaatsen op te kalefateren: gras
inzaaien, klinkerpaden aanleggen, een overkapping bouwen. Alles moet immers in orde zijn
tegen Allerheiligen en Allerzielen.
Dat het netjes zal worden, daar twijfelt niemand
aan. Onze gemeentearbeiders kennen immers
hun stiel. Maar veel burgers blijven verweesd achter. Zij kunnen geen bezoekje
meer brengen aan hun dierbare overledenen. Een laatste tastbare herinnering werd
hen abrupt ontnomen.

Gemeenteraadsleden Gust Van
den Bruel en Jean-Paul Thys

Wist je dat …
… onze afdelingswebsite in een nieuw kleedje zit? Surf naar www.n-va.be/hulshout en ontdek alles over N-VA Hulshout!
… de Josterwijckse Bierfeesten van KLJ Houtvenne vermeld zijn in een Engelse toeristische gids als de betere locatie
om Belgisch bier te proeven? Zelfs Amerikanen komen erop af!
… de 11 julipicknick op het kasteeldomein Ter Borght een geslaagd initiatief was naar aanleiding van de Vlaamse
Feestdag? De organisatie was in handen van vele vrijwilligers die de talrijke deelnemers vakkundig voorzagen van
animatie, picknickdekens, eten en drinken. Wel jammer dat sommige van de aangekondigde streekproducten toch uit
het buitenland bleken te komen.

Er zijn concrete plannen om in de Dieperstraat in Herselt
(gescheiden) fietspaden aan te leggen. Momenteel worden
fietsers er grotendeels gedwongen op de rijbaan te fietsen,
een onveilige situatie. De uitvoering van de plannen komt
daarom volgens ons dus geen dag te vroeg.
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In het centrum van Hulshout werden op de rijbaan zes parkeerplaatsen
aangebracht: twee aan de oude jongensschool, drie aan het postkantoor
en één wat verderop. De gevolgen laten zich raden: het verkeer in het dorp
staat stil telkens iemand er manoeuvreert om te parkeren of in te voegen.
Dat brengt niet alleen fietsers in gevaar, vele automobilisten nemen ook
een (sluip)weg om deze gevaarlijke verkeerssituatie te vermijden.
In die drie parkeerplaatsen aan het postkantoor, een openbaar
gebouw, kunnen we ons nog vinden. Maar waarom is dan
niet meteen één daarvan voorbehouden voor personen met
een beperking? Ook een verplichte korte parkeertijd lijkt ons
aangewezen. De meerderheid ging helaas niet mee in dat verhaal.

Veilig fietsen naar Herselt?

hulshout@n-va.be

Een Hulshoutenaar die aan ’t gemeentehuis stond
Aanschouwde de chaos in ‘t dorp met open mond
“Die nieuwe verkeersregeling
Behoeft zeker verbetering
Ja, ik weet één ding: ‘Oranjegroen’ maakt het ‘bont’!”

Stef Mattheus, gemeenteraadslid

… het wachtplekje voor ouders tegenover de
dorpsschool van Westmeerbeek niet mee in de
heraanleg van de parking van GC IJzermael werd
opgenomen? Het plaatsje vormt letterlijk een vergeten hoekje en ligt er bovendien verwilderd bij.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn…

www.n-va.be/hulshout
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N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging
Bed

Vluchteling
Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Gelukszoeker
Grondige screening
op terroristen en
criminelen

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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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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