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Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn
de verkiezingen al enkele weken
achter de rug. De federale onderhandelingen lopen inmiddels en
Geert Bourgeois zet een nieuwe
Vlaamse Regering in de steigers.
Op tijd en stond zullen we wel vernemen hoe dit afloopt, al was de
uitkomst nog niet bekend toen dit
blad gedrukt werd.
De verkiezingsuitslag van de N-VA
in Hulshout was een opmerkelijk
succes, op zowel Vlaams (35,23 %),
federaal (36,43 %) als Europees
(32,03 %) niveau. We eindigden een
heel eind boven het Vlaamse gemiddelde. Onze eigenste kandidaat
Stef Mattheus haalde als 15de opvolger voor het Vlaams Parlement
3 828 voorkeurstemmen. Niet slecht
voor een eerste deelname aan ‘grotere’ verkiezingen.
In de gemeente- en OCMW-raad
was het de laatste maanden ook
zeer druk. Hierover kan je in dit
blad meer lezen.
Verder wil ik iedereen een deugddoende vakantie wensen. En niet te
vergeten, aan
onze studenten, mooie
examenuitslagen.

DANNY MATTHEUS
voorzitter
N-VA Hulshout

www.n-va.be/hulshout

3 828 KEER BEDANKT!
Het was me het dagje wel, die
25ste mei. Na een wekenlange
campagne was dit echt een hoogdag. Een grote kers op de taart.
Nochtans waren we de dag erg
nerveus gestart. Hoeveel mensen
zouden hun vertrouwen stellen in
ons verhaal? Heel wat, bleek
gelukkig.

VLAANDEREN KIEST VOOR
SOCIAAL BELEID, GEEN
SOCIALISTISCH
De N-VA bracht tijdens de kiescampagne een verhaal van de koek
eerlijk verdelen en meer verantwoordelijkheid voor de deelstaten.
Maar we beloofden u ook dat we
zouden investeren in een stevig
vangnet voor wie pech heeft. Wij
willen er namelijk voor zorgen dat
hij of zij goed wordt opgevangen en zo snel mogelijk weer in de juiste richting
wordt gestuurd. Dit vangnet mag uiteraard niet veranderen in een hangmat.
We werden vaak afgeschilderd als asociaal. Het tegendeel is echter waar. Dit is
net sociaal, maar niet socialistisch.

De verkiezingsuitslag geeft
ons extra energie om ook in
Hulshout een degelijk beleid
te blijven voeren.
Stef Mattheus, N-VA-fractieleider

EEN VERMOEIENDE MAAR GESLAAGDE CAMPAGNE
Er stond dus veel op het spel op 25 mei. Met man en macht hebben we borden
beplakt en gezet, drukwerk gebust, flyers uitgedeeld en ga zo maar door. De
vele helpers wil ik dan ook zeker bedanken. Jullie waren schitterend!

VOLGENDE UITDAGING: 2018
In Hulshout (en bij uitbreiding Vlaanderen) deden we het erg goed. We haalden
hier op elk niveau ruim 30 procent. Mensen geloven in ons verhaal. Dat is fijn.
Het geeft ons extra energie om een degelijk beleid in onze gemeente te blijven
voeren. Bovendien doet dit het beste verhopen voor de volgende uitdaging: de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Ik wil hier uitdrukkelijk elke kiezer bedanken. Zo’n resultaat geeft een enorm
warm gevoel. En daarom dus een welgemeende dankjewel!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Gemeenschapscentrum is gemiste kans voor cultuuractiviteiten
De plannen voor het
nieuwe gemeenschapscentrum liggen er. Maar is
de zaal wel geschikt voor
podiumkunsten?

gelijkheden om culturele activiteiten te organiseren. Groot
was echter onze verbazing toen bleek dat er in de plannen
van de nieuwe gemeenschapszaal geen vast podium
meer voorzien was. Toch een essentieel onderdeel als je
‘podiumkunst’ een kans wil geven in Hulshout.
Ook het ontbreken van een theatergordijn en degelijke
kleedkamers met douches zijn zeker en vast serieuze
minpunten. Een podium met doek scheidt bovendien de
zaal in twee, zodat niet altijd de volledige ruimte moet
gebruikt worden. Het resultaat is een te grote feestzaal die
niet geschikt is voor podiumkunsten. Een gemiste kans,
volgens ons.

In de meest recente uitgave van hun huis-aan-huisblad
pochte CD&V dat de verbouwing van de Westmeerbeekse parochiezaal (en de omvorming tot gemeenschapscentrum) er mee heeft voor gezorgd dat de
cultuursubsidies van de Vlaamse Gemeenschap verhoogd zullen worden. Maar dat blijkt slechts een deel
van het verhaal.
Dat cultuur in Hulshout meer geld krijgt, kunnen we
uiteraard alleen maar toejuichen. In de vorige legislatuur
stapten we zelfs in een kartel met CD&V met de uitdrukkelijke belofte dat de gemeente zich hier meer voor ging
inzetten. Want het cultuurbeleid in onze gemeente was
tot dan toe, op zijn zachtst gezegd, stiefmoederlijk
behandeld.

Te grote feestzaal niet geschikt voor podiumkunsten
We waren in eerste instantie dan ook blij dat de gemeente
de parochiezaal van Westmeerbeek aankocht. Die was
weliswaar aan vernieuwing toe, maar biedt heel wat mo-

Meer vragen dan antwoorden
Het huidige schepencollege vindt dat een mobiel verhoog
moet volstaan. Maar een podium is meer dan een verhoog. Er moeten ook de nodige voorzieningen zijn voor
het ophangen van belichting, naast aansluitingen voor
elektriciteit, tv, internet en dergelijke.
We hebben tot slot nog enkele bedenkingen. Koopt de gemeente dit zogenaamde mobiel verhoog aan? Kunnen de
verenigingen dit gratis lenen bij de gemeente of moeten
zij dit steeds elders huren? Vanzelfsprekend brengt de
op- en afbouw ervan veel meer werk mee. Zal de gemeente die taak op zich nemen?
Bovendien is er geen opbergruimte voorzien, wat betekent dat men telkens weer transport moet regelen. Of wil
men hiermee dan toch de nagedachtenis eren van Frans
Vercammen? Westmeerbekenaar, ereburger van Hulshout,
gerenommeerd beroepsacteur en voormalig directeur
van… ‘Het Reizend Volkstheater’.

Wist je dat…
… het schepencollege niet alle beslissingen van de gemeenteraad laat
uitvoeren? Acht maanden geleden
had de gemeenteraad unaniem beslist dat de dode lindeboom aan
‘Het Toreken’ vervangen zou worden. Een najaar en een voorjaar
later, toch de ideale tijd om een
boompje te planten, is er nog steeds
niets gebeurd. Komt dat misschien
omdat het voorstel van de N-VA
kwam, vraagt u zich af? Tja, die
kans zit er dik in. We kunnen er een
boompje over opzetten…

hulshout@n-va.be

… men de stal aan de pastorie van
Hulshout dan toch eindelijk gaat
zuiveren? Nu ja, die belofte kregen
we onlangs toch van het schepencollege. Een halfjaar eerder hadden
we daar al om gevraagd. Maar het
heeft blijkbaar allemaal zolang op
zich laten wachten door een kapotte
lamp in de buurt. Als die ‘zal’ vervangen zijn, ‘zal’ men er aan beginnen. Gaat het schepencollege nu wel
zijn belofte houden, vraagt u zich
af? Tja, dat is natuurlijk nog af te
wachten.

… ons raadslid Stef Mattheus
vorige maand getrouwd is met
Jasmien Van den Bruel? Inderdaad,
de dochter van ons raadslid Gust.
Mogen Stef en Gust dan nog wel
samen in de gemeenteraad zitten,
vraagt u zich af? Wel, tot ‘oranjegroene’ spijt van wie het benijdt, zit
dat zo. Volgens het gemeentedecreet
kunnen aanverwanten tot en met de
tweede graad geen deel uitmaken
van dezelfde gemeenteraad. Maar
aanverwantschap die later tussen
raadsleden tot stand komt, brengt
geen verval van hun mandaat mee.
(Dat geldt echter niet bij een huwelijk tussen raadsleden). Geen enkel
probleem, dus. Trouwens, proficiat
Stef en Jasmien!!

N-VA Hulshout is geen voorstander van een
‘huwelijk’ tussen Herselt en Hulshout omdat dit
de eigenheid van onze
gemeente in
het gedrang
brengt.

Fusie met Herselt voorlopig
van de baan

De burgemeesters
van Hulshout en
Herselt hebben al
verschillende gesprekken gevoerd
over een mogelijke
fusie van beide gemeenten. Gelukkig
zijn die ‘afspraakjes’ voorlopig gestaakt. Want wat
blijkt? Van een
twintigtal kleine
Kempische gemeentes, zijn enkel Hulshout en Herselt
ervan overtuigd dat ze beter zouden fusioneren. De
andere gemeentes willen er niets van weten.
Ook voor N-VA Hulshout hoeft er geen fusie met Herselt
te komen. Wij denken dat Hulshout zelfstandig kan blijven bestaan. De beweegredenen van de andere Kempische gemeentes om niet te fusioneren, gelden zeker ook
voor Hulshout. Door de grootte is er minder persoonlijk
contact tussen bestuur en burger. De eigen identiteit en
cultuur gaan verloren. Zelfs de fusie van 1976 is bij sommigen nog niet helemaal verteerd. Bovendien is er tussen
de gemeentes nu al veel samenwerking, op verschillende
vlakken.
Herselt staat natuurlijk te springen voor een fusie, want
die gemeente heeft veel schulden en een fusie met Hulshout zou voor hen financieel gunstig zijn.

Inspraak?
In plaats van dit alles zonder inspraak en boven de hoofden van de burgers te ‘bedisselen’, zouden de burgemees-

ters beter naar de mening van hun burgers luisteren. Een
volksraadpleging zou daar een ideaal instrument voor
zijn. Helaas is luisteren naar de stem van het volk niet de
sterkste kant van onze burgemeester. Dat heeft hij in het
verleden al meermaals bewezen.

Kies mee de nieuwe naam!
De burgemeesters van Herselt en Hulshout, de bruid en
bruidegom dus, komen voorlopig niet tot een akkoord en
kibbelen bovendien over een gepaste naam voor hun
nieuwe fusiegemeente. Wij konden de hand leggen op enkele voorstellen en leggen ze hierbij graag aan u voor.
Wat denkt u van: Eigenbelangenaarde, Nalatigheide,
Kerkhofleegte, Erfgoed-in-Node, Ritselare, Vriendengaanvoorde, Opportuunsgroenbeke,
Machtsgeilegem?
Zoals u ziet, stuk voor stuk goede
voorstellen. Maar als u er toch betere
mocht bedenken, laat het ons gerust
weten. Ook wij hebben een voorstel.
Wat dacht u van een letterlijke Engelse vertaling van Hulshout aan de
Nete? Hollywood upon Teniet!

GUST VAN DEN BRUEL
Gemeenteraadslid

Slimmerick van Hulshout
De burgers van Hulshout moeten aanschouwen
Dat Geertje met Lucske wil trouwen
Maar ze wachten nog even
Om een feestje te geven
Want trouwen is houwen, maar ook vaak berouwen…

Ouderen beslissen mee over taken zorgpark
In ons vorig huis-aan-huisblad kon u lezen dat het OCMW gronden heeft aangekocht bij het woonzorgcentrum Ter Nethe. De invulling van dit zorgpark zal worden uitgewerkt door een werkgroep. Om na te gaan
wat de noden zijn, besliste de OCMW-raad om een bevraging te doen bij 60-plussers.
Dit behoefteonderzoek komt er in samenwerking met het OCMW,
de universiteit van Brussel en vele vrijwilligers. Het doel is om na
te gaan hoe het OCMW, met haar sociale doelstellingen, kan bijstaan om ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te
houden. De bevraging is eveneens gericht op de noden als het alleen thuisblijven niet meer mogelijk is.

HILDE BRUYNEELS,
OCMW-raadslid

www.n-va.be/hulshout

KOEN VAN HOOGTEN,
OCMW-raadslid

De enquête is een steekproef, dus niet elke 60-plusser zal een vrijwilliger op bezoek krijgen. Als er bij jou iemand langskomt met de
enquête, mogen wij dan vragen om deze zo goed mogelijk in te
vullen. Je antwoorden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
wij de juiste beslissingen nemen.

De Hooistraat
ligt er gevaarlijk
bij voor weggebruikers.

Hulshoutse fietser in gevaar
Hooistraat

In de vernieuwde Hooistraat is de rijweg te smal
en er is geen fietspad
voorzien. Bovendien ligt
de pas opengemaakte
Binnenbeek (vroeger
Leemheideloop), slechts
een dertigtal centimeter
naast de rijweg en is deze
op sommige plaatsen zeker 1,20 meter diep.
Wat als hier twee auto’s elkaar moeten kruisen? Wat als er
op dat moment nog enkele fietsers passeren? Wat als die
fietsers iets minder vlot rijden, denk maar aan jonge kinderen en ouderen? Of wat in de winter, als het glad is en
de beek vol water staat? We durven niet denken aan mogelijke gevolgen.

Gemaakte afspraken…
Nochtans was er vorige legislatuur met onze toenmalige
kartelpartner CD&V afgesproken dat een degelijk fietspad onderdeel zou uitmaken van de heraanleg van de
Hooistraat. Zo konden de kinderen via deze weg op een
veilige manier de gemeenteschool bereiken.
Waarom het huidige ‘oranjegroene’ schepencollege die
plannen niet uitgevoerd heeft, is onbegrijpelijk. Komt dat
misschien door hun nieuwe ‘vergroende’ aanpak? De
schepen van Groen ziet echter geen enkel probleem. Het
is volgens hem een geval van ‘perceptie’, want de rijweg
is even breed als vroeger, antwoordde hij op de voorbije
gemeenteraad. De rest van de meerderheid trok bij dit
antwoord toch een beetje ‘groen’ weg.

ZATERDAG
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Fietspad Grote Blaam
(euh, Baan…)
Tijdens diezelfde gemeenteraad vroeg N-VA-raadslid
Gust Van den Bruel aan
het schepencollege om iets Het fietspad aan de Grote Baan
nodigt jongeren niet bepaald uit
te doen aan het fietspad
om met de fiets naar school te
van de Grote Baan. Dit is
gaan.
verzakt over de ganse
lengte van het centrum, tussen de Schietboompleinstraat
en Molenstraat. Hierdoor zijn er her en der tegels die omhoog steken en liggen de putdeksels 10 centimeter hoger
dan de rijweg. Bovendien zijn er putten waarin zich bij
regenweer plassen vormen.
Om al die obstakels te vermijden, zwenken de fietsers er
links en rechts omheen of rijden ze over het voetpad.
Hierdoor ontstaan er geregeld zeer gevaarlijke verkeerssituaties. En ook hier geldt weer het bijkomende gevaar
voor minder behendige fietsers. Voor veel beginnende
fietsers, kinderen die naar school fietsen, is dit bovendien
hun eerste rijervaring. Dit fietspad zou moeten uitnodigen om meer met de fiets naar school te rijden, maar is
meestal net de reden voor ouders om de auto te nemen.
Onze N-VA-fractie vroeg dan ook
om onmiddellijk te handelen. De
schepen van Openbare Werken beloofde het probleem te verhelpen en
gaf inderdaad de gemeentewerkers
meteen de opdracht de ergste mankementen aan te pakken. We hadden
veel liever een definitieve oplossing gezien, maar toch onze dank.

KURT WINKELMANS
Gemeenteraadslid

Dorpsquiz: ‘de sublieme in-val’
Parochiecentrum Sint-Mattheus Hulshout
Start: 20 uur (deuren: 19.30 uur)
N-VA Hulshout nodigt je uit voor haar eerste dorpsquiz. Wij
beloven u een leuke avond met gevarieerde vragen, puzzels,
foto’s, muziekfragmenten, linken en sublieme in-vallen.
De breinen zullen knetteren. Strijden doen we voor de eer, het
quizplezier en … voor de wisseltrofee ‘Mark Meurrens’.
Wil je meedoen? Stel dan een ploeg van maximaal 6 personen
samen. Een ploeg betaalt 24 euro om mee te doen.
Inschrijven verplicht via gust.vandenbruel@n-va.be of
016 68 08 09

hulshout@n-va.be

Wegwijzers voor OCMW en Ter Nethe

Wij willen het bezoekers makkelijker
maken om het woonzorgcentrum en het
OCMW te bezoeken.

Tijdens een raadszitting diende de N-VAfractie het voorstel in
om bewegwijzering
te plaatsen naar het
OCMW. Het voorstel
werd door alle partijen positief onthaald. De nodige
voorbereidingen werden gemaakt, maar
bij de vraag naar
goedkeuring aan het
college van burgemeester en schepenen
ging het mis.

De voorbije jaren is
het OCMW immers
verschillende malen verhuisd. Eerst was het nog gevestigd in Westmeerbeek, daarna in de pastorie in Hulshout,
om tenslotte voor de laatste maal te verhuizen naar het
nieuwe OCMW-gebouw naast het woonzorgcentrum Ter

Nethe aan de Grote Baan in Hulshout. We willen met de
wegwijzers de drempel verlagen. Als het OCMW niet duidelijk zichtbaar is in het straatbeeld, is het vaak moeilijker
om de stap te zetten.
We stelden ook voor om het naastliggende Ter Nethe mee
op te nemen op de wegwijzers. In ons woonzorgcentrum
zijn ook mensen van buiten Groot-Hulshout welkom als
bewoner. Bezoekers van buiten de gemeente zullen zo gemakkelijker hun weg vinden. Maar ook de eigen inwoners die voor de eerste maal de (groot)ouders willen
bezoeken, weten soms het woonzorgcentrum niet zijn, omdat het
gebouw verder van de straat
afligt.
Het voorstel werd met heel weinig
motivatie afgekeurd door het
schepencollege. De OCMW-raad
heeft dan ook haar ongenoegen
geuit en gevraagd om dit voorstel
terug op te nemen, uiterlijk voor
het jaareinde. Zal dus vervolgd worden…

DORIEN
VAN OPSTAL
OCMW-raadslid

Een sprookje zonder happy end?
Van wat een zeer mooi sprookje kon worden, blijft momenteel helaas maar weinig over. Al meermaals hebben
we in dit blad de toestand van ons erfgoed aangekaart. En die gaat er jammer genoeg niet op vooruit. Integendeel.
Het gemeentebestuur wil de tuinen van kasteel Ter Borght openbaar te maken. Er zijn daarom plannen om samen
te werken met Kempisch Landschap, Natuurpunt en de eigenaar. Net bij die laatste past het schoentje blijkbaar
niet.

Het spel hard spelen
De eigenaar doet er alles aan om effectieve samenwerkingsovereenkomsten uit de weg te gaan en mogelijke leegstandsheffingen te ontlopen door schijnprojecten uit te voeren. Jammer. Misschien moeten we het spel dan ook
maar hard spelen. Maar wil het gemeentebestuur dat wel?
In een wet uit 1931 over het behoud van monumenten en
landschappen lezen we dat ‘wanneer er voor een gerangschikt gebouw of monument zou gevaar bestaan voor verval of zware beschadiging, de koning, na advies van de
Commissie Monumenten en Landschappen, machtiging
[mag] geven aan de Vlaamse Regering tot onteigening ten
algemenen nutte.’
Dus, mijnheer de burgemeester, wij stellen voor dat ú eens
belt met Philippe I, want we vrezen dat hij bij ons de telefoon niet zal opnemen…

www.n-va.be/hulshout

De eigenaar van Ter Borght steekt stokken in de wielen van
het plan om de tuinen van het kasteel openbaar te maken.
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Kom !
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Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
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voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
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f
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v
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uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A 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.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer
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