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HULSHOUT
Beste Hulshoutenaar,

CD&V LAAT ZORGBEHOEVENDEN IN DE KOU STAAN

De feestdagen liggen alweer achter
ons en we zijn begonnen aan een
nieuw jaar. Dit is ook een moment
om even stil te staan bij de mensen
en gezinnen waar het geen feest is
geweest, door werkloosheid, ziekte
of armoede.

Vorig jaar berichtten we in dit blad dat
het gemeentebestuur een stuk grond
aan Ter Nethe had aangekocht. De bestemming hiervan was, volgens de
meerderheid, nog niet bepaald, maar
gezien de ligging leek een uitbreiding
van het woonzorgcentrum in de maak.
Nu blijkt echter dat er enkel plaats zal
zijn voor een luchtkasteel.

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

Onze nieuwe regeringen hebben ondertussen de bakens uitgezet om
België en Vlaanderen te verbeteren.
Laat ons niet beginnen met het werk
al af te breken, vooraleer er iets is opgebouwd. Het heeft geen zin dat de
verschillende belangengroepen elkaar stokken in de wielen (blijven)
steken, want zo geraakt niemand
vooruit. Het is duidelijk dat iedereen
een bijdrage zal moeten leveren.
Op de binnenpagina's van dit blad
zal u kunnen lezen dat wij alvast in
Hulshout uw stem laten horen. In
heel wat dossiers drukken wij onze
stempel op het beleid of komen we
kritisch en constructief tussen in het
debat.
Tot slot wens ik u oprecht een voorspoedig 2015 toe!

Eind vorig jaar werd op een infovergadering het woonzorgproject ‘De Hoef’
voorgesteld. Dit privé-initiatief wil in de
Hooistraat ook een woonzorgcentrum
oprichten met 88 kamers, 24 woningen
en 12 appartementen. En dit uiteraard
aan privévoorwaarden.

Hulshout blijft zitten met een
te klein, duur en nietrendabel OCMW-rusthuis.

“Hoe is dit mogelijk?” vroegen wij
ons meteen af. Niet dat onze partij van
oorsprong gekant is tegen dit project,
maar de 60 bijkomende rusthuisbedden
waarop Hulshout aanspraak kan maken,
zijn toch al geclaimd door het OCMW?

Niet dus. Bij de opstart van Ter Nethe opteerde men ervoor om niet alle bedden
te benutten waarop Hulshout (op basis van inwonersaantal) recht heeft. Bij de
bouw werd besloten om slechts de helft ervan effectief te realiseren. Op de andere
helft had men bij de Vlaamse overheid meteen een (kosteloze!) optie moeten
nemen, zodat men later nog probleemloos kon uitbreiden als men dat wou.
Dit heeft men, hoe onbegrijpelijk ook, nagelaten. En dus blijft
Hulshout zitten met een te
klein, duur en niet-rendabel
OCMW-rusthuis. Onze ouderen
zijn CD&V eeuwig dankbaar!

Dorien Van Opstal, Koen Van Hoogten,
Hilde Bruyneels & Myriam Deckers
OCMW-RAADSLEDEN

DANNY MATTHEUS
voorzitter
N-VA Hulshout

www.n-va.be/hulshout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De laatste Hulshoutse
ondernemer doet het licht maar uit…

Net zoals in vele andere gemeenten,
voerde ook Hulshout tientallen jaren
geleden een belasting in op het gebruik van motoren. Ondertussen
wordt deze belasting al geruime tijd
als een echte pestbelasting gezien.
Daarom schaften nagenoeg alle
(buur)gemeenten ze al af.

Belasting op bedrijfsruimten
vanaf 2015
Ondanks herhaaldelijke voorstellen
vanuit de oppositie, bleef het Hulshoutse gemeentebestuur echter vasthouden aan de belasting. Er moest
eerst een nieuwe belasting worden
(uit)gevonden en logisch was ook, zo
vond men, dat het wederom de bedrijven zouden zijn die de nieuwe belasting moesten betalen.
Tijdens de gemeenteraad van 11 december werd de nieuwe ‘baby’ dan officieel aan alle raadsleden voorgesteld.

Het wordt een belasting op bedrijfsruimten, waarmee men, naar eigen
zeggen, een rechtvaardigere verdeling
van de belasting over de Hulshoutse
ondernemers wil bewerkstelligen. De
nieuwe heffing wordt echter ingevoerd zonder enige inspraak. Niet van
de oppositie, maar ook niet van de ondernemers zelf.

Motorenbelasting
pas in 2016 afgeschaft
Bovendien is er nog meer goed
nieuws: het gemeentebestuur zal in
2015 beide belastingen heffen! De
nieuwe belasting wordt ingevoerd per
1 januari 2015, de oude wordt pas afgeschaft per 1 januari 2016. Maar niet
getreurd, de motorenbelasting zal in
het voorjaar geïnd worden, de belasting op bedrijfsruimten pas in het najaar.
Dat de nieuwe belasting budgetneutraal zou zijn en dus ongeveer hetzelfde opbrengt dan de oude, is een
fabel. De motorenbelasting heeft een
jaarlijks weerkerende opbrengst van
ongeveer 75 000 euro. Voor de nieuwe
belasting op bedrijfsruimten verdub-

belt de geraamde opbrengst bijna, naar
135 000 euro.

Ondoordachte uitvoering
Het belastingreglement is zeer beknopt gehouden, maar voorziet wel
dat iedereen één maand vóór 1 januari
2015 spontaan aangifte moet doen.
Terwijl de belasting pas werd goedgekeurd 11 december 2014. Op 12 december waren er alleszins nog geen
aangifteformulieren beschikbaar en
wisten de bevoegde diensten nog niet
hoe men spontaan kan melden.
Net wanneer de federale en gewestregeringen alles uit kast trachten te halen
om het overheidsbeslag op de bedrijven te milderen, gaat onze gemeente
een nieuwe belasting invoeren die absoluut niet budgetneutraal is. Dat men
in 2015 beide belastingen zal heffen, maakt de
rekening (en de
wrange nasmaak)
alleen nog maar
duurder.
KURT WINKELMANS
gemeenteraadslid

Stroomtekort en afschakelplan
Afgelopen weken en maanden was er veel te doen rond
de mogelijke gevolgen van stroomschaarste en de afschakeling die hierop kan volgen. Indien de vraag groter
is dan het aanbod, zal men moeten overgaan tot het
afschakelen van bepaalde distributiecabines.
Het afschakelplan is opgedeeld in zes ‘schijven’, gespreid
over de verschillende provincies of regio’s. Een vooraf aangekondigde afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur.
In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6,
vervolgens schijf 5,
enz. In geval van
schaarste
worden
schijven beurtelings

afgeschakeld, zodat niet steeds dezelfde verbruikers zonder
stroom vallen.

Hulshoutse straten in schijf zes
Voor onze gemeente behoren de volgende straten tot schijf 6:
Goorstraat, Heieindestraat, Jozef Michielsstraat, Lagendijk, Ronddeel en Tikken Haan. Straten die niet in een
afschakelingsschijf vallen, kunnen nog steeds neveneffecten
ondervinden van een afschakeling.
De N-VA verwacht dat de burgemeester er alles aan doet om een afschakeling te vermijden. Burgers met vragen
moeten steeds bij de informatiecel van
de gemeente terecht kunnen, bij voorkeur op het gemeentehuis of de lokale
politiepost.

De N-VA verwacht dat de burgemeester er alles
aan doet om een afschakeling te vermijden.

hulshout@n-va.be

LUC
VAN DEN VONDER
Gemeenteraadslid

Hulshout viert Wapenstilstand
In november brachten de herdenkingen van Wapenstilstand veel volk op de been. Het was dan ook een speciale
editie, want een eeuw geleden begon de Eerste Wereldoorlog.

Westmeerbeek
Dankzij het persoonlijk initiatief van enkele nabestaanden
van de oorlogsslachtoffers, werd het een mooie en ingetogen hulde. Na het neerleggen van de bloemen, volgde de
naamafroeping van de gesneuvelden. Aan de hand van een
foto en een korte levensbeschrijving, kreeg elke Westmeerbeekse gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog echter een gezicht. De herdenking werd muzikaal opgeluisterd
door fanfare Dal Segno, met de Last Post als muzikaal
hoogtepunt.

Hulshout
Na een kindvriendelijke herdenkingsdienst in de SintMattheüskerk, leidde de fanfare ‘Eendracht maakt macht’
de ganse stoet naar het gemeenteplein. Daar volgenden enkele toespraken en opnieuw een naamafroeping van de gesneuvelden. Leerlingen van alle Groot-Hulshoutse scholen
bevestigden elk een zelfgemaakte klaproos aan een herdenkingszuil en zongen met meester Kurt Albert en Bart Ceulemans het Europese volkslied. Voor iedereen was er een
drankje voorzien.

Houtvenne
Wij hadden op de gemeenteraad van 13 oktober 2014 voorgesteld om, net als in Westmeerbeek, ook in Houtvenne een
korte plechtigheid te houden, maar daar ging het gemeentebestuur niet op in. Volgens de burgemeester is er in Houtvenne geen traditie op dat vlak. Ons leek dit in ieder geval een
geschikt moment om weer aan te knopen met het verleden.

‘Groot is een volk dat
zijne helden eert’
Dat is wat een boodsch
ap uit het verleden on
s leert
Daarom … Ook in Ho
utvenne wordt verwac
ht
Dat hier Wapenstilstan
d wordt herdacht
Maar… die traditie is
men er verleerd, bewe
ert Geert!

Een maand later…
Enkele gemeentearbeiders stootten bij
werkzaamheden
aan de oude school
van Houtvenne op
een prachtige witte
herdenkingssteen
voor de gesneuvelde
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
De sierlijk gebeeldhouwde steen is vermoedelijk afkomstig
van het oude gemeentehuis langs de
Sint-Adrianuskerk,
maar na de afbraak
begin jaren zeventig
in de vergetelheid
geraakt. Er is immers een nieuwe herdenkingsplaat voor de
gesneuvelden van de beide wereldoorlogen aangebracht in
de zijgevel van de kerk.
Merkwaardig is de leuze die de
herdenkingssteen draagt: ‘Groot is
een volk dat zijne helden eert’. Zou
dit misschien een duidelijke boodschap zijn aan het gemeentebestuur…?

GUST VAN DEN BRUEL
gemeenteraadslid

2015: ook Tweede Wereldoorlog herdacht
In ons vorige blad herdachten we dat een eeuw geleden, op 6 augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Als eerbetoon vermeldden we dorpsgenoten die precies honderd jaar geleden sneuvelden. Omdat het in 2015 exact 75 jaar geleden
zal zijn dat de Tweede Wereldoorlog begon, breiden we deze rubriek nu uit tot gesneuvelden van deze oorlog.
Er vielen in beide wereldoorlogen ook verscheidene burgerslachtoffers uit Hulshout,
Houtvenne en Westmeerbeek. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we u
echter graag door naar de plaatselijke heemkring.
In ons land begon de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940. Tijdens de
voorafgaande mobilisatie viel al een eerste slachtoffer: op 7 oktober verongelukte Gerard Jozef Verlinden (Westmeerbeek, 25 jaar) in Sclessin.
Sneuvelden tijdens de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog:
• Emiel Peeters (Hulshout), 20 jaar, † 16 mei 1940 – Kampenhout.
• Karel Paepen (Hulshout), 19 jaar, † rond 15 juni 1940 – spoorloos
vermist ergens in Frankrijk
• Luyten Alfons (Houtvenne), 23 jaar, 27 mei 1940 gekwetst te Ardooie,
† 16 juni 1940 – Brugge, hospitaal
(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen)

www.n-va.be/hulshout

Verkoop Villa Janssens terug naar af?
De Villa Janssens in Westmeerbeek
raakte op 4 december 2014 dan toch
(weer) niet verkocht. Normaal zou de
art-decowoning die avond officieel
toegewezen worden aan de hoogste
bieder tijdens de tweede zitdag van
de openbare verkoop.
De Villa Janssens stond sinds de herfst
van 2014, na jaren van leegstand en
verwaarlozing, plots officieel te koop.
“We hebben al jarenlang geprobeerd
om schot in de zaak te krijgen, maar
niets is uiteindelijk gelukt”, zei Bart
Vansant, directeur van de intercommunale Kleine Landeigendom (KLE)
Zuiderkempen, nog bij de aankondiging. “Niemand wou het pand of de
grond. De laatste uitweg is een openbare verkoop.”
Vroeger was de villa een zeer charmant optrekje. Het pand stond op de
Wereldtentoonstelling van 1910 in
Brussel model voor de ideale sociale
woning. Na afloop werd ze steen voor
steen afgebroken en verplaatst naar
Westmeerbeek, waar de grootvader
van Vic Janssens, de laatste burgemeester van Westmeerbeek, het gebouw heropbouwde. Voor onze
gemeente is de historische waarde
ervan dan ook niet gering.

Uitstel wordt afstel
Villa Janssens werd op donderdag 6
november 2014 voorlopig toegewezen
voor een bod van 175 000 euro. De
hoogste bieder had, naar eigen zeggen,
alvast de intentie het pand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, mocht
hij op 20 november de uiteindelijke ei-

De sublieme in-val

genaar worden. Dit konden
we natuurlijk alleen maar
toejuichen.
Maar op de avond van 20
november maakte de notaris
voor de aanvang bekend dat
de definitieve toewijzing
werd uitgesteld naar donderdag 4 december. Hij verklaarde de bijkomende
(foutieve) informatie die
rond de verkoop de ronde
deed, grondig te willen onderzoeken.

Charmeoffensief van
huisvestingsmaatschappij
Er was namelijk commotie ontstaan
over de grond rond de Villa Janssens.
Achter de villa plant de intercommunale KLE de bouw van 17 sociale woningen. De nieuwe eigenaar van de
villa, zo bleek, krijgt de voorwaarde
opgelegd om een tijdelijke werfweg
aan te leggen vanuit de Stationsstraat,
over de grond van de villa naar de achterliggende percelen.
Tussentijds voerde de huisvestingsmaatschappij nog snel een charmeoffensief uit door het pand en de omliggende tuin te ‘ontgroenen’. Dit
moest het aanzicht verbeteren en de
interesse verhogen, want door de jarenlange verwaarlozing was het historische gebouw en de tuin eromheen
overwoekerd.

ber een nieuwe potentiële koper, net
voor de aanvang van de officiële verkoop, een onderhoud met de notaris
hebben gehad. Daaropvolgend overleg
met de KLE volstond om te besluiten
dat het plots niet meer nodig was om
de Villa Janssens nog openbaar te verkopen. Dat stuitte uiteraard op protest
en ongeloof bij de geïnteresseerden die
via de openbare verkoop de villa wilden bemachtigen.
Wanneer en voor hoeveel geld de villa
nu uiteindelijk verkocht zal worden en
wat de toekomstige eigenaar ermee
van plan is, is
ons en vele andere geïnteresseerden
dus
helaas niet langer
duidelijk.

Toekomst villa is onduidelijk
Volgens aanwezigen van de ‘Actiegroep Villa Janssens’ zou op 4 decem-

KURT ALBERT
gemeenteraadslid

Onze eerste dorpsquiz ‘De sublieme in-val’ werd een groot succes, met niet minder
dan 34 ploegen van 6 personen, waaronder 22 ploegen uit onze gemeente.
Het werd een spannende strijd om de Wisseltrofee Mark Meurrens. In het nevenklassement voor ‘Beste ploeg van Hulshout’ ging het er eveneens hard aan toe.
Kortom, het was een leuke
en spannende quizavond.
We bedanken alle deelnemers en hopen hen volgend
jaar weer te mogen verwelkomen op de tweede editie,
op zaterdag 10 oktober 2015.
Noteer die datum alvast in
uw agenda!

hulshout@n-va.be

Wanneer en voor hoeveel geld zal de
villa nu verkocht worden? Het is ons
volstrekt onduidelijk.

Ook Rode Kruis
in de bres voor Hulshouts gezin
In onze vorige uitgave schreven we
een stukje over een gezin dat getroffen werd door een woningbrand. Terecht loofden we de mensen van de
parochiezaal van Hulshout voor de
opvang van het gezin in één van hun
lokalen. We werden er echter attent
op gemaakt dat ook het Rode Kruis
onmiddellijk klaarstond om het getroffen gezin mee op te vangen. Zij

zorgden voor de materiële ondersteuning. Dit hadden we niet vermeld in
ons artikel en dat zetten we bij deze
recht.

het natuurlijk niet. Het Rode Kruis
werkt enkel met vrijwilligers, wat de
prestatie nog opmerkelijker maakt.

Het moet gezegd dat het Rode Kruis
van Hulshout steeds aanwezig is bij
noodgevallen en altijd klaarstaat om
slachtoffers te helpen. Het lijkt haast
een vanzelfsprekendheid, maar dat is

Met deze kleine rechtzetting willen we
dan ook de mensen van het Rode
Kruis van Hulshout bedanken en feliciteren voor al het mooie werk dat zij
telkens weer leveren!

Halt aan ontruiming begraafplaatsen Hulshout
Meer info op
www.begraafplaatsenhulshout.123website.be

Sinds november loopt in onze gemeente de actie ‘Burgerinitiatief begraafplaatsen’. Deze actie wil een halt toeroepen
aan de verdere, geplande ontruiming van de begraafplaatsen in heel Hulshout.
In zijn motivering stelt de initiatiefnemer dat er helemaal
geen verdere ontgravingen nodig zijn wegens zogenaamd
plaatsgebrek. Deze stelling deelt de N-VA volmondig. Wij
plaatsten dit punt ook al herhaaldelijk op de agenda van de
gemeenteraad. Verder staat de actie los van elke politieke
betrokkenheid. Enkel het algemeen belang staat hierin centraal.
Wilt u ook deze actie steunen? Wilt u het gemeentebestuur
laten weten dat u niet akkoord gaat met de genomen beslissing? Reageer dan onmiddellijk, want de tijd dringt!

Wist je dat …
… het Professor Doctor Vital Celenplein in Hulshout vijftig jaar geleden zijn huidige benaming kreeg?
Vital Celen, geboren in Hulshout,
was een strijder op de voorposten
van de Vlaamse Beweging in voornamelijk Frans-Vlaanderen.
… Sien Ceulemans in de eerste Kindergemeenteraad van Hulshout zetelt? Sien is de oudste dochter van
ons gemeenteraadslid Bart Ceulemans. De opvolging lijkt dus verzekerd.
… schepen Heylen (Groen) op de gemeenteraad van 13 oktober zijn volste vertrouwen in de nieuwe
Vlaamse en federale regering uitsprak? Uiteraard was dit sarcastisch
bedoeld, maar hij vergat dat coalitie-

www.n-va.be/hulshout

partner CD&V ook in deze regeringen zit. Of is de Hulshoutse liefde
tussen de beide partijen intussen bekoeld?
… de fietszoektocht van Chiro Hulshout, het geesteskind van Mark
Meurrens, dit jaar voor de eerste maal
werd opgesteld door een nieuwe
ploeg? Mooi dat deze jaarlijkse traditie blijft bestaan. De volledige top 10
werd ingenomen door de familie
Meurrens. Mark zou trots zijn!
… er dan toch een mobiel podium van
24 m² aangekocht wordt? Dit is weliswaar een erg klein podium, maar het is
er nu tenminste, na lang aandringen
van de N-VA. Het podium zal, op
aanvraag, ook worden uitgeleend aan
de Hulshoutse verenigingen.

… schepen van Cultuur Heylen beweert dat het culturele leven in
Hulshout ‘bruist als nooit tevoren’?
Kan iemand ons vertellen wat er momenteel méér bruist dan voorheen?
… het gemeentebestuur de buurtschool op Het Eindeken wil sluiten?
… je wat in het gemeenteblad staat
best met een korreltje (strooi)zout
neemt? Er staat immers in vermeld
dat je het containerpark zakken
strooizout kan verkrijgen aan 6 euro
per 25 kilogram? De meerderheid
heeft in december de prijs namelijk
verhoogd naar 10 euro. De N-VA
stelde voor om tijdens deze winter
nog de oude prijs te behouden, maar
helaas.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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