
Stefaan Pelgrims beëindigt 
mandaat vroegtijdig
Raadslid Stefaan Pelgrims stopt met politiek. 
Met een tweede kindje op komst, wil hij meer 
tijd vrijmaken voor zijn gezin. Onze N-VA-
fractie, maar ook de gemeente- en OCMW-raad, 
verliezen zo alweer een waardevolle kracht.

Britt De Ceuster is ons kersvers N-VA-
raadslid
Britt is a� omstig van Hulshout, maar woont met haar man Steven 
Helsen en hun 2 kinderen, Robbe en Marte, al jaren in Houtvenne. 
Ze is 38 jaar en zorgkundige van opleiding.

Britt is sportief actief bij turnkring Altis Hulshout. Ze draagt een warm 
hart toe aan de jaarlijkse plantenverkoop van Kom op Tegen Kanker en 
de catechesewerking in Houtvenne. Britt 
was ook verschillende jaren lid van het 
oudercomité van de Vrije Basisschool 
van Houtvenne. Verder maakt ze graag 
uitstappen en reizen, samen met haar 
familie en vrienden.

U ziet, Britt is sociaal geëngageerd en 
graag tussen de mensen. Binnen N-VA 
Hulshout is Britt bestuurslid en lid van 
team feest. Bovendien is ze reeds 3 jaar 
vertrouwenspersoon van Gust Van den 
Bruel in de gemeente- en OCMW-raad. 
Hierdoor kent ze de werking van de raden 
en het politieke klappen van de zweep.

Beste Hulshoutenaar

De zomerse komkommertijd ligt alweer 
een tijdje achter ons. Hoewel, het was 
een verzopen komkommer dit jaar. Al 
bleef ons liefl ijke dorpje het ergste leed 
bespaard, ook bij ons konden enkelen 
hun voeten en/of kelder niet droog houden 
toen de hemelsluizen wijd openstonden. 
Onze raadsleden ondervroegen het 
schepencollege over de maatregelen die 
ze willen nemen om dat in de toekomst 
te voorkomen. Meer daarover en over de 
andere initiatieven van onze mandatarissen 
vindt u in dit blad.

Tijdens de zomermaanden bleef het niet 
alleen regenen, maar bleef ook de covid-
vaccinatiecampagne op volle toeren 
draaien. We toonden ons een goede 
leerling in de klas: met een vaccinatie-
graad van 93,5 procent nestelt Hulshout 
zich mooi in het gemiddelde tussen de 
omringende gemeenten. Bedankt aan al 
onze inwoners! Ook een even welgemeend 
dankjewel aan alle vrijwilligers, ook uit 
onze gemeente, die meehielpen om 
het vaccinatieproces in goede banen te 
leiden.

Intussen is het schooljaar opnieuw 
begonnen, zijn de verenigingen en clubs 
weer uit de startblokken geschoten en 
heeft het politieke leven zich hervat. We 
wensen iedereen een vruchtbaar studie- 
en werkjaar toe. Wij blijven in elk geval 
voor u op de barricaden!

Bea De Schutter
Voorzitter

Wateroverlast treft Hulshout opnieuw (p.2) Bezienswaardigheden? Wie zoekt, die vindt! (p.3)
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10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

www.hulshout.n-va.be
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Wateroverlast treft Hulshout opnieuw
Midden juli kreeg ook onze gemeente te maken met overvloedige regenval. De wateroverlast die volgde was helaas geen nieuw 
fenomeen. Gelukkig was de situatie in ’t geheel niet te vergelijken met de noodtoestand in Wallonië. Maar toch, wie pech had, 
had opnieuw de handen vol met pompen, dweilen en opruimen.

Op de raadszitting van 30 augustus vroegen we daarom naar 
een reactie vanuit het schepencollege. Er zou heel snel een over-
leg komen met de omliggende gemeenten en overheden, zo gaf 
de bevoegde schepen aan. Hij is van mening dat de provincie 
onze waterlopen beter moet onderhouden zodat het water vlot-
ter weg kan. Op de langere termijn rekent men op het Sigma-
plan. Daarmee wil de Vlaamse overheid het risico op overstro-
mingen rond de Schelde en haar zijrivieren verkleinen.

Toekomstvisie, ambitie en eigen initiatieven blijven uit
Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Eu-
ropa. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voert 
daarom de strijd tegen de verharding fors op en kijkt daarvoor 
ook specifiek naar de lokale besturen. Via een projectoproep 
maakte Demir 15 miljoen euro vrij waarmee ze burgemeesters 
en schepenen wil overtuigen om in te zetten op lokale onthar-

dingsprojecten in hun stad of gemeente. Ontharden is het fysiek 
wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een 
gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer 
doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies 
weer toelaat. 

Hulshout zou daarvoor, net zoals alle Vlaamse steden en 
gemeenten, een project kunnen indienen. De bevoegde sche-
pen van Ruimtelijke Ordening antwoordde op de raadszitting 
van eind juni dat ze er al bij voorbaat van uitging dat Hulshout 
weinig kans zou maken, aangezien enkel de vijftien meest 
ambitieuze steden en gemeenten worden geselecteerd. Dus nee, 
Hulshout neemt best niet deel.

Noodwoningen dan?
Na het grote succes van de projectoproep noodwoningen in 
2020, lanceert Vlaams minister van Wonen Matthias Diepen-
daele in 2021 een nieuwe projectoproep voor noodwoningen in 
Vlaanderen. Met de oproep stimuleert Vlaanderen het bouwen, 
kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) 
noodwoningen. Het Vlaamse Gewest neemt 50 procent van 
de kosten voor haar rekening, met een maximum van 145.000 

euro per noodwoning. Ook de renovatie en inrichting van 
bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidi-
ering.

De uiterlijke datum om een projectvoorstel te versturen was 
30 september 2021. Dus stelde onze N-VA-fractie daarover nog 
enkele vragen op de raadszitting van eind augustus. 
De bevoegde schepen van Sociale Huis-
vesting antwoordde ondubbelzinnig en 
duidelijk: Nee, Hulshout beschikt niet 
over een of meerdere noodwoningen. En 
nee, het CD&V-bestuur is niet van plan 
om aan de projectoproep deel te nemen.

De Vennekensstraat in Houtvenne.

De situatie in deelgemeente Houtvenne.

Het industriepark in Hulshout.

Bart Ceulemans
Gemeenteraadslid
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Bezienswaardigheden? 
Wie zoekt, die vindt!
Onze gemeente telt heel wat leuke natuurplekjes en culturele 
en geschiedkundige gebouwen. Op de raadszitting van 19 
april vroeg onze fractie, in de aanloop naar de zomervakantie, 
om een overzicht van de aanwezige infoborden en wegwijzers 
die de wandelaar en � etser leiden naar die plaatsen. Dat blijkt 
echter een mager beestje te zijn.

De bevoegde schepen gaf meteen de verkeerde richting aan 
door te zeggen dat ze niet zeker is of daarover wel een inventaris 
bestaat. We moeten ons troosten met het feit dat er binnenkort 
wel infoborden aan kasteel Hof ter Borght en aan de kerkruïne 
Sint-Michiel zullen staan, net zoals aan de zitplaats rondom het 
Toreken en de pastorie van Houtvenne. De eerste twee zullen 
geplaatst worden door ‘Kempens Landschap’ en de volgende 
twee komen/kwamen er op initiatief van ‘de Merode’. 

Nul wegwijzers op ons grondgebied
Ook bij onze natuurgebieden bevinden zich infoborden, maar 
opnieuw in opdracht van ofwel Agentschap Natuur & Bos of 
Natuurpunt. Hulshout heeft daar geen enkele verdienste aan. 
Zelfs eigen gemeentelijke signalisatie ontbreekt. Niet één weg-
wijzer is er om de geïnteresseerde bezoeker de weg te wijzen 
naar al dat moois dat Hulshout te bieden heeft. Getuigt dat van 

een gebrek aan fierheid over ons eigen patrimonium, vroegen 
we nog. “Dat kan”, antwoordde de CD&V-
schepen zonder meer…

Het is betreurenswaardig dat ons bestuur 
enkel maar geïnteresseerd is in erfgoed en 
andere bezienswaardigheden als een 
andere partner het initiatief neemt.

Brandbare materie
BRAND 1: 19 JUNI

Op de raadszitting van 28 juni vroeg onze N-VA-fractie een toelichting over een brand van een loods op de Provinciebaan. 
Herinnert u zich die brand? Wij wél, half Houtvenne stond namelijk onder de rook. De burgemeester antwoordde dat 
de brandweer snel ter plaatse was, dat die accuraat optrad, dat er geen noemenswaardig gevaar was in verband met de 
asbesthoudende dakbedekking en dat onze milieudienst alles verder zou opvolgen.

BRAND 2: 18 JUNI
In zijn antwoord verwees de burgemeester zelf spontaan naar een brand in het Hulshoutse industriepark, de dag voordien. 
Die brand was naar zijn inschatting veel erger én daar vroegen wij dan weer helemaal niets over. Toen onze fractie vroeg of 
hij die ‘gevaarlijkere’ brand dan even kort wilde toelichten, weigerde hij dat herhaaldelijk en halsstarrig onder het mantra: 
“Die brand staat niet op de agenda!”

BRANDJE 3: LICHT ONTVLAMBAAR
Onze N-VA-fractie heragendeerde de beide branden op de gemeenteraad van 30 augustus. Nu 
kregen we wél een toelichting. Het schepencollege is immers wettelijk verplicht te antwoorden 
op de vragen van raadsleden. Tijdens zijn antwoord raakte de burgemeester echter oververhit 
en stak hij een ‘vlammende’ donderpreek af naar onze N-VA-fractie in het algemeen en naar 
de vraagsteller in het bijzonder. “Jullie verzuren de maatschappij! Deze vraag op die manier 
stellen, is een schande voor de gemeenteraad”, aldus een heetgeblakerde burgemeester. 
Blussen was in dit geval onbegonnen werk…

Op de website van de gemeente kan u de behandeling van dit agendapunt integraal 
herbekijken en zelf oordelen wie er verzuurd is.

Kurt Albert
Gemeenteraadslid

Gust Van den Bruel
Fractievoorzitter gemeenteraad
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Trouwen in 
openlucht? 
Ja, ik wil!
De trouwplechtigheid is voor velen 
het begin van de mooiste dag van 
hun leven. Normaal vindt die plaats 
in de trouwzaal van het gemeente-
huis. In Hulshout is dat de raadzaal. 
Niet meteen het meest idyllische 
plekje om elkaar het ja-woord te 
geven, toch? Trouwen in openlucht 
of in de vrije natuur kan zoveel 
romantischer zijn. Verschillende 
gemeenten bieden trouwlustigen 
al langer die mogelijkheid aan. 
Hulshout bleef daarin, niet geheel 
onverwacht, achterwege.

Fraaie plekjes
We hebben in onze drie deelgemeenten 
verschillende mooie buitenlocaties 
voor het voltrekken van een huwe-
lijksceremonie. In Westmeerbeek 
denken we aan het park van kasteel 
Hof Ter Borght en de toekomstige 
gerenoveerde kerkruïne Sint-Michiel, 
beiden historisch erfgoed. In Huls-
hout is de mooie tuin achter het 
gemeentehuis het overwegen waard, 
net als de stilteplaats rondom het 
Toreken. In Houtvenne, tot slot, zijn 
er mogelijkheden aan de toekom-
stige gerenoveerde pastorie en de site 
Schoolstraat met de monumentale 

beuk als eeuwenoude getuige.
Jammer genoeg komen die niet 
allemaal in aanmerking. De locaties 
moeten volgens de wet aan drie 
criteria voldoen: ze moeten op het 
eigen grondgebied liggen, eigendom 
zijn van de gemeente en een neu-
traal karakter hebben. Volgens het 

gemeentebestuur voldoet momenteel 
enkel de tuin van het gemeentehuis 
aan die drie voorwaarden. Dat is al-
vast een begin. De tuin achter de on-
langs aangekochte villa vormt zeker 
een mooi decor voor zo’n heugelijke 
gebeurtenis.

Derde keer, goede keer?
Tot driemaal toe stelden we voor om 
trouwen in openlucht mogelijk te 
maken. De burgemeester vond altijd 
wel een reden om dat voorstel af te 
voeren, maar uiteindelijk konden 
we hem toch overtuigen en kregen 
we de CD&V-meerderheid mee in 
ons huwelijksbootje. Jammer dat 
het schepencollege verschillende 
maanden heeft laten verloren gaan en 
enkele koppels zo een unieke gelegen-
heid gemist hebben. Maar voor wie 
nog trouwplannen heeft: vanaf nu 
kan je elkaar het ja-woord geven in 
een prachtig decor.

Het zou ‘trouwens’ mooi zijn als er 
in elke deelgemeente minstens één 
buitenlocatie voorzien wordt. Dat zou 
de band tussen het paar en het dorp 
nog meer versterken. Over die drie 
criteria kan sowieso gediscussieerd 
worden, vindt N-VA Hulshout. Mocht 
dat toch niet mogelijk zijn voor een 
officieel huwelijk, dan vragen we 
het gemeentebestuur om die locaties 
open te stellen om er eventueel een 
persoonlijke ceremonie te kunnen 
organiseren.

Heraanleg Hulshout-centrum blijkt opnieuw een gemiste kans
Midden juni was er in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Hilset als ge’ heel wat commotie rond de verkeerssituatie in Hulshout-
centrum. Veel mensen maakten zich behoorlijk druk over de lange 
wachttijden voor wie vanuit richting Heist-op-den-Berg komt.

Op het erg vage ‘vlekkenplan’ van de toekomstige site Ter Nethe staat 
al van in het begin weergegeven dat er in het huidige OCMW-
gebouw de mogelijkheid zal zijn om bijvoorbeeld de bib te huisvesten. 

Als dat effectief zo is, dan is het CD&V-bestuur dubbel in hun 
zogezegde ‘langetermijnvisie’ tekortgeschoten, lijkt ons. Want dan 
betekent dat ook dat ze schromelijk flaterden in de eerdere heraanleg 
van het Vital Celenplein, door de huidige bibliotheek niet af te breken 
met het oog op een betere ruimtelijke invulling en doorstroming in 
het centrum.

Gemeenteraadsleden Sofi e 
en Kurt stapten samen in een 
denkbeeldig huwelijksbootje 
bij de tuin achter het 
gemeentehuis.

www.n-va.be/hulshout
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Digisprong
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 
102.000 euro in Digisprong-middelen in Hulshout. “Dat 
is een ongeziene operatie. Scholen kunnen vanaf nu hun 
Digisprong voorwaarts nemen”, zegt Weyts. “We grijpen 
de coronacrisis aan om alle scholen mee te trekken in het 
digitale bad. Dat is een stevige stimulans voor meer onder-
wijskwaliteit.”

Onze scholen kampen met een achterstand op het gebied van 
digitaal onderwijs. Dat werd sinds de uitbraak van de corona-
crisis meer dan ooit duidelijk. Vlaanderen grijpt de crisis nu 
aan om de achterstand om te buigen in een voorsprong. Er 
wordt in totaal 385 miljoen euro uitgetrokken voor een ‘grote 
Digisprong voorwaarts’.

De Vlaamse overheid keert een eerste schijf van 230 miljoen 
euro extra middelen uit. Daarmee kunnen scholen investeren 
in onder meer digitale infrastructuur en ICT-toestellen voor 
alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. “Digitaal onderwijs 
kan een geweldige aanvulling zijn op het klassieke onderwijs. 
Zo kan je via digitale weg sterke leerlingen meer uitdaging 
aanbieden en kwetsbare leerlingen beter ondersteunen”, besluit 
onze minister.

Onduidelijke verkeerssituatie 
fi etsostrade F106
Wie deze zomer gebruikmaakte van de � etsostrade 
F106 tussen Herentals en Aarschot, hee�  vastgesteld 
dat de verschillende kruispunten met de openbare 
wegen ook telkens verschillend zijn ingericht in elke 
betrokken gemeente. Onze herhaalde vraag tot unifor-
miteit krijgt geen gehoor bij het CD&V-bestuur.

In Herselt is bijvoorbeeld, net zoals in vele andere 
gemeenten die over een fietsostrade beschikken, telkens 
een poortje verwijderd om de doorgang te bevorderen 
en aan te geven 
wie voorrang 
heeft. Ook vind 
je iedere keer een 
duidelijk waar-
schuwingsbord 
om de fietser 
erop te wijzen 
dat hij voorrang 
moet verlenen 
aan het verkeer 
op de openbare 
weg. Hulshout 
is tot op heden 
nog steeds de 
enige gemeente 
waar de dub-
bele poortjes van 
toepassing zijn.

20 JAAR
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Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
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realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Wist je dat?
  Onze Hulshoutse jongeren een pluim verdienen? Alle bivakken, sportkampen en speelpleinwerkingen verliepen veilig en vlekkeloos. 
Dat dankzij het organisatietalent en de torenhoge inzet van tientallen jonge mensen. Proficiat en een welgemeend dankjewel!

  De Gulden Spoor werd uitgereikt aan Hulshoutenaar Herman Engels? Dat gebeurde op 11 juli op de Markt van Brugge, ter 
gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Als dirigent heeft Herman Engels heel wat Vlaamse en 20ste-eeuwse componisten 
internationaal op het podium gebracht en in het buitenland vastgelegd. Een hele eer, maar niettemin dubbel en dik verdiend!

  Vlaanderen jaarlijks personen lauwert die zich op economisch, sociaal of cultureel gebied hebben ingezet? 
De vorige laureaten waren onder andere baron en Kempenaar Vic Swerts, Fernand Huts en Wouter Torfs. 
Bekende winnaars uit de cultuurwereld waren onder meer Anneleen Lenaerts, harpsolo van de Wiener 
Philharmoniker, dirigent Jan Caeyers, Will Tura, Jan Verheyen, Luckas Vander Taelen en Miel Cools.

HULSHOUT5
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kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


