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HULSHOUT
Wist je dat …
… Gustje geboren is? Gustje is de
flinke zoon van raadslid Sofie Van
Lommel en haar man Grim Aerts.
Een dikke proficiat aan het jonge
gezin!

V.U.: Danny Mattheus - Groenstraat 29 - 2235 Westmeerbeek - danny.mattheus@n-va.be

… wij op 15 juli in Het Laatste
Nieuws lazen hoe onze burgemeester verkondigde dat ‘in Hulshout alle
projecten afgerond zijn en we geen
leningen meer moeten afbetalen'?
Uiteraard had de pers hem weer
woorden in de mond gelegd.
… een gezin na een woningbrand
opgevangen werd door de werkgroep van de parochiezaal? Je zou
toch verwachten dat de gemeente
hier zou klaarstaan om te helpen.
Niet dus. Gelukkig zijn er nog mensen die zich het lot van anderen wél
aantrekken.
… voor het tweede jaar op rij een
Hulshoutenaar de ‘Schaal Marcel Indekeu’ gewonnen heeft? Een dikke
proficiat aan Kevin Peeters. Walter
Van de Moer, vertrouwenspersoon
van raadslid Gust Van den Bruel, is
bovendien de verzorger van Kevin.

DRUK IN DE WEER VOOR HULSHOUT
Beste Hulshoutenaar,
Ik hoop dat iedereen van een deugddoende vakantie heeft kunnen genieten.
De onderhandelingen op gewestelijk niveau zijn afgerond en de nieuwe
Vlaamse Regering is geïnstalleerd. Voor het eerst staat met Geert Bourgeois een
Vlaams-nationalist aan het hoofd daarvan. De N-VA gaat de uitdaging aan om
alle niveaus de huishouding op orde te krijgen de volgende jaren.
Op gemeentelijk niveau zijn onze raadsleden ook weer
druk in de weer. Onder meer de dossiers van de
begraafplaatsen, van de IJzeren Brug en van de bijenproblematiek trokken we ons de voorbije maanden aan.
U leest er meer over verderop in dit blad.
We betreuren het verlies van Jos Deckers, pionier van de
Volksunie in Hulshout. Voor ons komt dit heengaan te
plots en te vroeg. Wij leven dan ook sterk mee met de
familie en betuigen onze oprechte deelneming.

ZATERDAG
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2014

DANNY MATTHEUS
Voorzitter
N-VA Hulshout

1STE DORPSQUIZ: DE SUBLIEME IN-VAL
Parochiecentrum St.-Mattheus
Grote Baan 118 - Hulshout
aanvang: 20 uur - deuren: 19.30 uur

Inleg: 4 euro per persoon - 6 personen per ploeg
Inschrijven via gust.vandenbruel@n-va.be - 016 68 08 09

Via de website van N-VA Hulshout blijf je
op de hoogte van de recentste weetjes
uit onze gemeente.
Surf naar www.n-va.be/hulshout

www.n-va.be/hulshout

Wij heten u welkom op onze leuke quiz 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’. Paul Van Hoof maakte hiervoor
een houten ‘Toreken’ op schaal. Het werd een klein
kunstwerkje. Alleen al om dat te winnen, zou je deelnemen aan de quiz. Bedankt, Paul!
Winnen jij en je team op 11 oktober de wisseltrofee Mark Meurrens?

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuws uit de gemeenteraad
ven
N-VA Hulshout is blijven stre
op
wordt geheven
dat de massale ontgraving
maar Groen en CD&V
E’
zeggen onverbiddelijk ‘NE
t
t, eer het leven
Nochtans, wie de doden eer

Tijdens de gemeenteraad van 1 september probeerde de N-VA
nogmaals om de ontruiming van onze begraafplaatsen te laten
stilleggen. Raadsleden en schepenen van Groen en CD&V verkondigden namelijk publiekelijk dat ook zij niet tevreden waren met de
gang van zaken. We hoopten dan ook dat ons voorstel het zou halen
met de steun van die ‘ontevreden’ gemeenteraadsleden en schepenen.
Helaas …

Toen het er echt op aankwam, hoorden we die ‘mooipraters’ niet meer. Ze zaten gelaten in hun zetel
en luisterden stilletjes naar de vele argumenten die onze fractie aanbracht. Het was duidelijk een
vooraf uitgemaakte zaak.
Onze fractie vroeg nog de mondelinge stemming, waarbij elk raadslid ja of neen op ons voorstel
moest antwoorden. De talrijke toeschouwers konden zo horen dat de burgemeester, alle schepenen
en alle CD&V- en Groen-raadsleden de graven weg wil.
Nu moet achteraf niemand nog komen vertellen dat ze ‘persoonlijk, eigenlijk, feitelijk’ toch tegen de
ontgravingen zijn. Neen, ze hebben allen individueel beslist en zijn dus allen individueel verantwoordelijk.

GUST
VAN DEN BRUEL
gemeenteraadslid

De IJzeren Brug wordt hersteld
Twee jaar geleden maakten een opa en zijn kleinzoon een fietstochtje langs de Nete. Ze reden over ‘de IJzeren Brug’ die het Eindeken met Westmeerbeek verbindt. De jongen vroeg aan opa waarom
de brug over de Nete er zo versleten uitzag en of hij en opa daar iets
aan konden doen. De jongen was Kamil Ceulemans, zijn opa Mark
Meurrens.

Het betonrot aan de brug
wordt vakkundig aangepakt.

Mark legde het probleem daarop
voor aan de gemeenteraad. Het
gemeentebestuur nam de nodige
contacten met de NMBS en kijk, twee
jaar later wordt ‘de IJzeren Brug’
volledig hersteld.
Hoe een kleine jongen mee het
verschil maakt. Bedankt, Kamil!
Ja, Mark, de politieke opvolging is
duidelijk verzekerd.

JEAN-PAUL THYS
gemeenteraadslid

In memoriam: Jos ‘den bakker’ Deckers
Bij het begin van de zomervakantie,
op 6 juli, is Jos Deckers gestorven.
Hij zou een week later zijn 80ste
verjaardag vieren.

vrolijk fluitend door onze gemeente
om folders van zijn dochter, Myriam
Deckers, aan zijn vele
vrienden te bezorgen.

Jos was één van de oudste N-VAleden en vroeger een overtuigd
Volksunie-aanhanger. Hij was in de
weer met borden en affiches bij verkiezingen, ging mee betogen als hij
niet akkoord was met de plannen van
de regering en overtuigde heel wat
Hulshoutenaars om lid te worden
van de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 fietste hij nog

Jos werd graag gezien in
en buiten Hulshout. Hij
was gekend als bakker
en later als
frituurhouder. Overal
waar hij kon, stak hij een
handje toe.

hulshout@n-va.be

Muziek was zijn passie.
Hij speelde tuba bij ‘Een-

dracht Maakt Macht’ in Hulshout en
‘Sint-Cecilia’ in Booischot en zong in
het kerkkoor Sint-Mattheüs van Hulshout.
Op 14 juli heeft zijn
familie, samen met vele
vrienden en kennissen,
dankbaar afscheid van
hem genomen. Zouden hij
en Mark Meurrens ginds
knipogen naar mekaar en
zeggen “N-VA Hulshout is
goed bezig”?

Herdenking Eerste Wereldoorlog
Hieronder onze dorpsgenoten die
gevallen zijn in 1914:
• Jozef Heylen (Houtvenne), 28 jaar,
† Lombardsijde – 19 oktober 1914.
Dit jaar herdenken we dat een eeuw
geleden de ‘Groote Oorlog’ begon.
Als eerbetoon aan alle slachtoffers,
willen we de volgende vier jaren
hier toch even bij stilstaan. In een
vaste rubriek zullen we telkens vermelden welke soldaten van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek
precies 100 jaar geleden gesneuveld
zijn.

• Denis Van Calster (Westmeerbeek),
27 jaar, † Veurne – 24 oktober 1914.
• Frans Van den Brande (Houtvenne), 25 jaar, † Ramskapelle
31 oktober 1914.
• Felix Aerts (Westmeerbeek), 21 jaar,
† Diksmuide – 10 november 1914.

Werken aan een bijenvriendelijke gemeente
Recent Europees onderzoek heeft
uitgewezen dat in de winter van
2012-2013 een derde van de
Belgische bijenkolonies is afgestorven. De N-VA heeft daarom, samen
met de milieuraad, een voorstel
opgesteld dat deze problematiek
aanpakt.
Bijen en andere bestuivende insecten
zijn belangrijk in de voedselketen en
dragen bij tot de biodiversiteit. Bovendien hebben ze een significante
economische impact. Zo heeft ongeveer een derde van het voedsel dat
we dagelijks consumeren zijn oorsprong te danken aan de honingbij.
We willen van Hulshout een bijenvriendelijke gemeente maken waar
men actief beleid voert om zo de bijenpopulatie in stand te houden. Con-

structief overleg resulteerde in een
actieplan dat breed door de milieuraad wordt gedragen. In het voorstel

vragen we aan de gemeente om bij
nieuwe aanplantingen de voorkeur te
geven aan inheemse en bijenvriendelijke soorten. Verder zullen er inzaaiof plantacties voor particulieren en
grootgrondbeheerders georganiseerd
worden. Er wordt een bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking
gesteld aan inkoopprijs.

We bedanken alvast Maria Tobback
voor de bereidwillige medewerking
aan deze rubriek. Maria is voorzitter
van ‘Heemkring Wadja’.
Op zondag 12 oktober 2014, tussen 10
en 17 uur, organiseert de Heemkring
Wadja (Hulshout-Houtvenne-Westmeerbeek) haar jaarlijkse regionale
genealogische dag in het parochiecentrum in Houtvenne. De editie van
dit jaar belicht in het bijzonder de
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De toegang is gratis.
De gemeente zou ook maatregelen
moeten nemen om het verlies aan
nectar- en stuifmeelbronnen te compenseren wanneer bomen en heesters
verwijderd worden. We vragen ook
uitdrukkelijk om het pesticidegebruik
drastisch terug te schroeven. Ten
slotte zouden bijenhotels een belangrijke stimulans betekenen.
Het voorstel is inmiddels ingediend
bij de gemeenteraad.
De N-VA hoopt
samen met de
milieuraad dat
dit voorstel in
het voorjaar
van 2015 in
actie kan worden omgezet.
BART CEULEMANS
gemeenteraadslid

Informatiebrochure overlijden is klaar
Eind vorig
jaar stelde
onze fractie voor om
een informatiebrochure
samen te
stellen die
nuttige info geeft wanneer iemand
uit de naaste omgeving sterft. Kennis over de gemeentelijke reglementering, de manieren van

www.n-va.be/hulshout

teraardebestelling, de periode van
grafrust of het tariefreglement zijn
op zo’n moment belangrijk. Maar
ook wat vooraf en nadien allemaal
moet geregeld worden, is uiteraard
van groot belang. Denk maar aan
orgaandonatie, wilsbeschikking en
erfenis.
En kijk, na iets meer dan een half
jaar kan iedereen een brochure gaan
afhalen in het gemeentehuis. Ik heb
de teksten ingekeken en het moet

gezegd, het resultaat mag er zijn.
Verzorgd,
duidelijk en
volledig. Net
zoals wij het
voor ogen
hadden.
Mooi werk
van de dienst
burgerzaken!
SOFIE VAN LOMMEL
gemeenteraadslid

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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