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

BESTE
HULSHOUTENAAR,
Nog even en we trekken de deur van
2015 voorgoed achter ons dicht. Het
einde van een gevarieerd en boeiend
werkjaar.
Onze N-VA-afdeling heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. In
oktober was er de tweede editie van
onze dorpsquiz ‘De sublieme iN-VAl’
als geslaagd tussendoortje. Verder
stonden er goedgevulde en vaak
bewogen zittingen van gemeente- en
OCMW-raden op de agenda. Verslagen
en verhelderende commentaren vind
je zoals steeds terug in dit blad en op
www.n-va.be/hulshout.
Graag wil ik u alvast onze beste
wensen meegeven voor een fijne Kerst
en een gelukkig Nieuwjaar. Maar
liever begroet ik u persoonlijk op de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in
Houtvenne op zondag 10 januari 2016.
Onze N-VA-mandatarissen en -bestuursleden zullen er ook aanwezig
zijn. Naast een goed glas, is er tijd en
plaats voor een gezellige babbel en
toosten we samen op het nieuwe jaar.
We nodigen jullie hier dan ook graag
op uit. Tot dan!
Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

www.n-va.be/hulshout

HULSHOUT
Houtvenne herdenkt haar helden
het gemeentebestuur daar niet op in.
Daarom organiseerden we op 11 november zelf die herdenking.

Bart Ceulemans
N-VA-gemeenteraadslid
In onze deelgemeenten Hulshout en
Westmeerbeek worden op Wapenstilstand traditiegetrouw de gesneuvelde
dorpsgenoten van de beide wereldoorlogen herdacht, net zoals in alle
Belgische gemeenten. In deelgemeente
Houtvenne gebeurt dat echter niet.
Vorig jaar, precies honderd jaar na het
begin van de Eerste Wereldoorlog, stelde
de N-VA voor om ook hier een korte herdenking te houden. Jammer genoeg ging

Bovendien ontdekten enkele gemeentearbeiders vorig jaar, toevallig, bij werkzaamheden, een prachtige gedenksteen
uit 1919 aan de oude Houtvense gemeenteschool. Hierop staan de namen van de
Houtvense gesneuvelden van de Groote
Oorlog. Er staat trouwens ook een boodschap op: ‘Groot is een volk dat zijne
helden eert’.
Het is onze plicht om ook in Houtvenne
die gesneuvelde helden waardig te gedenken en te eren.
De leuze ‘Groot is een volk dat zijne
helden eert’
Is wat een gedenksteen uit het verleden
ons leert
Dus leggen we eervol bloemen
Bij de namen die we roemen
Neen, de gedachte aan onze
helden is niet verweerd!

N-VA wijst de weg naar OCMW
Begin 2014 stelde onze N-VA-fractie in de OCMW-raad
voor om bewegwijzering te plaatsen naar het OCMWgebouw. In de voorbije jaren is het OCMW immers
verschillende malen verhuisd. In eerste instantie werd
ons voorstel met heel weinig motivatie afgekeurd door
het college van burgemeester en schepenen. Maar binnenkort zullen er dan blijkbaar toch twee wegwijzers
geplaatst worden in Hulshout. In Houtvenne en Westmeerbeek komen er echter geen.

Burgemeester zet zichzelf te kijk
De lokale media vonden ons
initiatief om ook in Houtvenne
op 11 november een korte
herdenkingsplechtigheid te
organiseren alvast het berichten waard. In een reactie op
onze beweegredenen, stamelde
burgemeester Daems (CD&V)
op nieuwszender RTV dat ‘ze’
geen recht van spreken hebben,
want ‘ze’ is een politieke partij.
Hiermee bedoelde hij natuurlijk
de N-VA. Dat de burgemeester
wartaal sprak, heeft iedereen
wel gemerkt, maar dat het ook
onzin is, willen we even duidelijk maken.
Eerst en vooral is de N-VA een
democratisch verkozen partij die

Dorpsquiz kent verrassend slot

bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 35,6 procent van de
stemmen behaalde.
Dat betekent dat ‘wij’ als N-VA
35,6 procent van de burgers vertegenwoordigen.
Bovendien beweert de burgemeester dat hij gewoon aanwezig
is bij een organisatie door derden. Niets is minder waar. De
organisatie van de herdenkingen
in Hulshout en Westmeerbeek
is volledig in handen van het
gemeentebestuur. Uiteraard is dat
haar plicht. Maar dat geldt dan
ook voor deelgemeente Houtvenne.

Gust Van den Bruel
N-VA-gemeenteraadslid

Groot is het volk dat
zijne helden eert

De totale afwezigheid van foorkramers op de
al noodlijdende oktoberkermis in Westmeerbeek was te wijten aan diverse, toevallige
omstandigheden, zoals ziekte, zei schepen
Van Looy. Op onze vraag of het gemeentebestuur hierin een stimulerend initiatief
zou nemen, antwoordde ze: “Er was in het
verleden al een verzoek tot samenwerking
met de lokale middenstand, maar dat wou
of kon men niet.”

hulshout@n-va.be

De volgende editie is
voorzien op 8 oktober
2016. Hou die datum
alvast vrij.

Jozef De Raet (Bruggeneinde), 28 jaar en
Emiel Laenen (Hulshout), 30 jaar,
† 22 januari 1941 – beiden omgekomen
bij een treinongeval in IsenbüttelGifhorn op weg naar huis als ontslagen
krijgsgevangenen.

Fileleed in
Hulshout-dorp

niet aan de orde, zegt schepen
Heylen (Groen). Meteen heeft u
ook een antwoord op de vraag
waarom het gemeentebestuur
geen parkeerplaatsen voor
mindervaliden of een algemene
beperkte parkeertijd voorziet
aan het Hulshoutse
postkantoor.

Kermis zonder kramen in
Westmeerbeek

Net voor de laatste vragenreeks stond ‘Rataplan’ zeven
punten los. Maar met een 20 op 20 kwam ‘Familie Papen’
nog verrassend langszij. Zij wonnen de quiz dankzij de
schiftingsvraag en mochten dus de wisseltrofee Mark
Meurrens in de hoogte steken.
Het nevenklassement ‘Beste ploeg van Hulshout’, waarbij
minstens drie ploegleden uit Hulshout moesten komen,
werd gewonnen door ‘Frut en de curryworsten’ uit deelgemeente Westmeerbeek.

Parkeren zonder beleid
Het ‘algemeen parkeerbeleid’
dat het gemeentebestuur voert,
beperkt zich louter tot het
afbakenen van parkeerplaatsen
in de schoolomgevingen en de
Grote Baan.
Controle op de naleving ervan,
laat staan het beboeten van
flagrante overtreders, is echter

Proficiat aan alle
deelnemers en
bedankt voor de
sportieve strijd!

In deze vaste rubriek herdenken we,
telkens per periode, onze dorpsgenoten
die als soldaat sneuvelden in één van
beide Wereldoorlogen. 75 jaar geleden
stierven:

(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen).

Wie het RTV-item gemist heeft, kan terecht op onze
website: www.n-va.be/hulshout

22 ploegen schreven zich in voor de tweede editie van
onze dorpsquiz ‘De sublieme iN-VAl’. Het werd wederom een originele quiz met vragen rond allerlei thema’s,
aangevuld met proevertjes, foto’s, puzzels en linken.

Duurzaam (plastic) gras?
Ons groene gemeentebestuur geeft wel een heel
eigen invulling aan het begrip ‘duurzaamheid’.
Op de Ramselsesteenweg in Westmeerbeek
heeft men rondom de bomen die zich op de middenberm in de bocht bevinden, een plastieken
grasmat als bodembedekking aangebracht.
De voordelen zijn uiteraard legio: geen pesticiden meer nodig, geen verbruik meer van fossiele
brandstoffen en onnodige CO2-uitstoot bij het
onderhoud, niet klimaatveranderingsgevoelig…
‘Snoeien’ op het personeelsbudget blijft hierdoor
natuurlijk wel nog altijd mogelijk.

Het centrum van Hulshout
staat momenteel potdicht,
van voorbij de Doodsbroekstraat tot voorbij de Kapelstraat. Wagens kunnen
de parkingplaatsen naast
de Grote Baan niet op of
af, handelaars verliezen
klanten en dus inkomsten,
voetgangers en fietsers
moeten lang wachten
vooraleer ze kunnen
oversteken en er gebeuren

vele ongevallen. Bovendien
veroorzaakt deze ‘groene’
beslissing een verhoging
van de uitstoot van fijnstof.
Iedereen is deze grootstedelijke situatie dan ook
grondig beu!
Jean-Paul Thys
N-VA-gemeenteraadslid

Familie Papen ging in de laatste rechte lijn nog over
‘Rataplan’ en ging met het goud aan de haal.

Onvolledige fietsstroken
in Elzenstraat
De fietssuggestiestroken in de Elzenstraat
werden onvolledig aangelegd. Raadslid Kurt
Albert vroeg naar de reden, maar daar kon
schepen Heylen geen antwoord op geven.
Meer nog, hij was er zelfs niet van op de hoogte!

Wist je dat …
… de communicatie van het gemeentebestuur naar de zelfstandigen en ondernemers erg te
wensen overlaat? Het gemeentebestuur verwittigt hen immers nauwelijks of niet wanneer er in
hun buurt straten of parkeerplaatsen worden afgesloten, wanneer er werken aangevat of plots
weer afgelast worden. ‘Zoek het zelfstandig uit en onderneem maar iets’, is blijkbaar de slogan
van het gemeentebestuur.
... ons raadslid Nancy Anthone een stapje terugzet op politiek vlak? Ze neemt ontslag uit de
gemeenteraad vanwege haar drukke agenda en een nieuwe professionele uitdaging. Dorien Van
Opstal verlaat hierdoor de OCMW-raad en neemt Nancy’s plaats in de gemeenteraad in.
Anne Swerts volgt op haar beurt Dorien op in de OCMW-raad. We heten Dorien en Anne van
harte welkom in de gemeenteraad en de OCMW-raad en wensen Nancy alvast heel veel succes toe!

Onze raadsleden zijn er voor u!
De N-VA organiseert op zaterdag 9 januari 2016 haar traditionele nieuwjaarsfeest voor alle leden. Wie er vorige jaren bij was, heeft dit jaar geen excuus om
dit feest te missen. Plaats van afspraak is dit jaar de Nekkerhal in Mechelen.
Nog géén lid? Neem dan snel contact op met onze lokale ledenverantwoordelijke Kurt Albert via 016 88 00 37 of kurt.albert@n-va.be.

www.n-va.be/hulshout

