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Beste  
Hulshoutenaar

Dit is al weer ons laatste huis-
aan-huisblad dit jaar, boordevol 
informatie over onze gemeente en 
onze N-VA-afdeling.

Onze partij is momenteel druk 
in de weer om de grote hoeveel-
heid informatie, die we hebben 
verzameld met onze huis-aan-
huisbezoeken en onze enquête 
‘Iedereen burgemeester’, te 
verwerken in ons programma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. We hebben in elk geval 
vele interessante en nuttige sug-
gesties en bemerkingen gekregen. 
Hierover lees je sowieso later meer 
in een van de volgende huis-aan-
huisbladen of op onze website.

Het is mij ook een genoegen om u 
te laten kennismaken met Laura 
Kunnen. In het artikel hiernaast 
stelt ze zichzelf al even voor.

Ik wens iedereen tot slot alvast 
prettige feesten, een goed jaar-
einde en een gelukkig 2018 toe!

Danny Mattheus
Afdelingsvoorzitter

Laura Kunnen stelt  
zich aan u voor
Op 14 oktober 2018 trekken we met 
z’n allen weer naar de stembus om een 
nieuwe gemeente- en provincieraad te 
verkiezen. Op dit moment zijn we dus 
ongeveer een tiental maanden hiervan 
verwijderd. En dus is het tijd, vinden wij, 
om de verkiezingstrein stilaan op gang te 
trekken en alvast opnieuw een kersverse 
gemeentelijke kandidaat voor onze partij 
aan u voor te stellen: Laura Kunnen.
Laura: “Oorspronkelijk ben ik van Hove, maar na mijn rechtenstudies in Ant-
werpen ben ik de liefde gevolgd naar Hulshout. Een plek waar ik me meteen 
thuis voelde, een prachtige dochter Phéline kreeg en een toffe job vond. Waar ik 
het meest van geniet zijn de familie- en gezinsmomenten, lekker eten en drinken 
en wandelingen met onze hond Kaya in de Herenbossen. Ik verheug me erop 
om als lid van de N-VA-ploeg te kunnen meewerken aan een nóg aangenamer, 
hechter en veiliger Hulshout!

Dorpsquiz ‘De Sublieme iN-VAL’  
groot succes
De vierde editie van ‘De sublieme iN-VAl’ werd wederom een succes. Er 
waren niet minder dan negentien ploegen ingeschreven, waaronder vijftien 
ploegen uit onze gemeente zelf. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar het 
Rode Kruis van Hulshout.

De winnaars  

van de quiz en het 

nevenklassement 

werden in de  

bloemetjes gezet 

N-VA Hulshout wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

 N-VA Hulshout wenst u fijne feestdagen!
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Werken Grote Baan: wie gaat dat betalen?
De voltallige oppositie besliste onder impuls van 
N-VA onlangs om een bijzondere gemeenteraad sa-
men te roepen, met als enige agendapunt het uitstel-
len van de te nemen beslissing omtrent de aanbeste-
ding van de werken aan de Grote Baan. De werken 
zullen immers duurder zijn, enkel en alleen omwille 
van het komende verkiezingsjaar. 

Hulshout in het nieuws

Op 12 oktober berichtten de media over duurdere wegenwerken 
in verkiezingsjaren. In het artikel werd een volledige paragraaf 
opgenomen over de Hulshoutse werken aan de Grote Baan. De 
werken zullen in totaal 500 000 euro meer kosten. Dat komt neer 
op ongeveer 50 euro per inwoner en is 20 procent duurder dan 
aanvankelijk gedacht. 

In snelheid gepakt
De extra gemeenteraad vond plaats op 30 oktober. De voorzitter 
van de gemeenteraad deelde na het openen van de zitting mee dat 
het bestuurscollege op 23 oktober de aanbesteding had toegewe-
zen en dat het agendapunt van de vergadering met andere woor-
den al achterhaald was. “Uitstel is geen optie, in ieders belang”, 
klonk het nog vanuit de meerderheid.

Cijferdans
Vervolgens werd onze vraag om meer informatie over het ver-
hoogde kostenplaatje van 500 000 euro beantwoord. De vermelde 
bedragen en procenten in de media waren niet juist volgens de 
bevoegde schepen. De werken zouden niet 20 procent, maar 5 
procent duurder uitvallen.  Nochtans werd de meerkost door de 
meerderheid eerder al op 10 procent geraamd. Wat is het nu?

Conclusie
Feit is dat veel lokale besturen, waaronder dus onze gemeente 
Hulshout, nog gauw heel wat (grote) infrastructuurwerken willen 
klaar hebben vóór de stembusgang van 2018. Gevolg is dat de 
aannemers van openbare werken, omwille van die grote vraag, 
hun prijzen kunnen opdrijven. 

Maar aangezien de werken aan de Grote 
Baan toch minstens tot het voorjaar 
van 2019 duren, is er dus geen enkele 
gegronde reden om de eigen burgers 
nodeloos op extra kosten te jagen.

Linie-fietsbrug: inhuldiging in mineur
Na jaren talmen en juridisch gehakketak werd de nieuwe  
Linie-fietsbrug op 6 oktober officieel geopend. Het gemeente- 
bestuur nodigde hiervoor speciaal enkele hoge functionarissen  
uit om de brug ‘in te fietsen’. Het was helaas wel een inhuldiging  
in mineur. 

De speeches galmden over een lege Nete-vallei. De inhuldiging gebeurde in mi-
neur. De reden ligt voor de hand: de Linieweg was toen nog steeds niet 
afgewerkt en men wilde hierop dan ook zo weinig mogelijk de aandacht 
vestigen. De kleine delegatie fietste even later over een Linieweg van 
steenslag, zeg maar de Hulshoutse ‘Strade Bianche’. Onze gemeente 
kwam daar weer eens in een ‘Netelig’ parket.

  Kurt Winkelmans
Gemeenteraadslid

  Tijdens verkiezingsjaren zijn wegwerkzaamheden, door de 
grote vraag, duurder dan normaal. Aangezien de werken aan 
de Grote Baan toch minstens tot het voorjaar van 2019 duren, 
is er dus geen enkele gegronde reden om de eigen burgers node-
loos op extra kosten te jagen.

  Gust Van Den Bruel 
Gemeenteraadslid

N-VA Hulshout wenst  
u een prettige kerst!
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Wapenstilstand:  
ook Houtvenne herdenkt 
zijn helden 
Jaarlijks wordt op 11 november in alle Belgische ge-
meenten Wapenstilstand herdacht. In deelgemeenten 
Hulshout en Westmeerbeek worden dan de gesneu-
velde dorpsgenoten van de beide wereldoorlogen 
officieel geëerd. 

In deelgemeente Houtvenne gebeurt dat echter niet. 
De N-VA stelde al meermaals voor om ook hier een 
klein huldebetoon te houden. Het gemeentebestuur 
gaat hier echter niet op in. Daarom organiseert de 
N-VA, mede op vraag van enkele inwoners, sinds 
2013 zelf een korte plechtigheid.

Kruispunt van de  
Brouwerijstraat met de  
Grote Baan eindelijk veiliger
Twee jaar geleden stelde de N-VA voor om de ver-
keersonveiligheid aan te pakken aan het kruispunt 
van de Brouwerijstraat met de Grote Baan. Daar 
gebeurden op korte tijd enkele zware ongevallen met 
zwakke weggebruikers als slachtoffer. N-VA drong 
aan op een oplossing, maar het schepencollege greep 
niet in. Tot nu. Plots zag het schepencollege het licht. 
Een bloembak moet de situatie nu veiliger maken.

Oorzaak
De oorzaak van het probleem was nochtans duidelijk: auto’s, die nog snel de Grote Baan  
willen oversteken, zorgen voor gevaarlijke situaties. 

Twee jaar later
Het schepencollege heeft plots het licht gezien. De doorsteek via de Brouwerijstraat 
(tussen de Grote Baan en de Molenstraat) wordt aan de Grote Baan afgesloten met 
een bloembak. Prima, dit zal de veiligheid zeker ten goede komen. Het heeft even 
geduurd, maar N-VA hulshout is blij dat het kruispunt eindelijk veiliger wordt. 

  Luc Van Den Vonder 
Gemeenteraadslid

  N-VA vroeg twee jaar geleden al een oplossing voor dit gevaarlijk 
verkeerspunt. Het schepencollege ging daar niet op in. Tot nu.

Wist je dat ...
   de gemeentelijke website vernieuwd wordt? Hij zal het kwaliteitslabel 

‘Anysurfer’ dragen. De nieuwe website zal dus vanaf nu ook toegankelijk 
zijn voor mensen met onder andere een visuele beperking. Prima initiatief! 
Eindelijk!

   de btw op onder meer tampons en inlegkruisjes daalt van 21 naar 
zes procent? Hiermee verwijst N-VA-minister van Financiën Johan Van 
Overtveldt de zogenaamde ‘tampontaks’ definitief naar de prullenbak. 
Deze producten zijn immers geen luxegoederen, maar basisgoederen.

   de btw-daling daarnaast ook van toepassing is op defibrillatietoestellen 
(AED-toestellen)? Dat moet een stimulans geven om meer van deze 
apparaten op publiek toegankelijke plaatsen te hangen, en Vlaanderen zo 
hartveiliger te maken. Die oproep valt bij ons huidige gemeentebestuur 
helaas in dovemansoren, zoals wij reeds herhaaldelijk meldden.

   een Europese kwaliteitsindex aantoont dat er op weinig plekken 
in Europa beter bestuurd wordt dan in Vlaanderen? Onderwijs en 
gezondheidszorg zijn betaalbaar, de politie werkt efficiënt en corruptie is 
amper een probleem in vergelijking met andere regio’s.

   het ontbrekende zebrapad aan de kerk van Houtvenne (van het 
J.Verlooyplein naar de Langestraat) er weldra komt? Ons voorstel kreeg 
een positief advies van de verkeerscommissie. Trouwens, onze vraag 
kwam er op aangeven van een inwoonster. Bedankt!  
Ere wie ere toekomt!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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