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Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Hulshoutenaar

Nog even en we trekken de 
deur van 2019 achter ons 
dicht. Voor N-VA Hulshout 
was 2019 een gevarieerd 
en boeiend werkjaar. Onze 
N-VA-afdeling heeft de 
voorbije maanden dan ook 
niet stilgezeten. In oktober 
was er de vijfde editie van 
onze dorpsquiz ‘De sublieme 
iN-VAl’ ten voordele van de 
ALS-liga. Verder stonden 
er goedgevulde en vaak 
bewogen zittingen van 
gemeente- en OCMW-raden 
op de agenda. Verslagen en 
verhelderende commentaren 
vindt u in dit huis-aan-
huisblad en op de website 
www.n-va.be/hulshout. 

Namens het voltallige 
afdelingsbestuur wens ik u 
fijne feestdagen. Nog liever 
begroet ik u op de gemeen-
telijke nieuwjaarsreceptie. 
Onze N-VA-mandatarissen 
en bestuursleden zullen ook 
aanwezig zijn. Naast een 
goed glas, is er tijd en plaats 
voor een gezellige babbel. 
Tot dan!

Kurt Winkelmans
Afdelingsvoorzitter

Geslaagde vijfde editie dorpsquiz
De vijfde editie van ‘De sublieme iN-VAl’ stond in het teken van de ALS- 
liga. De opbrengst van onze quiz gaat naar de werking van de liga. De vzw 
ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte en biedt ALS- 
patiënten hulp- en communicatiemiddelen aan. De opbrengst van de 
dorpsquiz zal dus zeer goed besteed worden!

Het was opnieuw een gevarieerde quiz met vragen over allerlei thema’s, aangevuld met  
proevertjes, foto’s, puzzels, linken  en ‘sublieme in-vallen’. Natuurlijk is meedoen belangrijker 
dan winnen. Maar een beetje competitie geeft het geheel toch wat extra vuur. Quizploeg Spaatig 
klopte nipt FC De Jul. Ze mocht verdiend én voor de tweede keer op rij de ‘Wisseltrofee Mark 
Meurrens’ in de hoogte steken.  De strijd voor de titel ‘Beste ploeg van Hulshout’ werd  
uiteindelijk gewonnen door de ploeg Quizkartel. Bedankt aan iedereen voor een fijne avond! 



hulshout@n-va.be

Begraafplaatsen moeilijk toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers en kinderwagens
Begraafplaatsen geen oases van groen en rust
45 jaar terug beschreef en bezong Louis Neefs wat we vandaag in Hulshout 
meemaken. Onze kerkhoven en begraafplaatsen zijn niet de oases van 
groen en rust die ze zouden moeten zijn. Het zijn geen parkbegraaf-
plaatsen waar mensen in een groen kader troost kunnen vinden bij hun 
dierbaren. Nee, in Hulshout worden de graven ingebed in een dikke laag 
grijze kiezel. Of precies zoals Louis Neefs toen bezong: “[...] begraven, 
gekist in een stenen woestijn.” Misschien past wat meer mededogen en 
respect voor de mensen die in Hulshout gewoond, geleefd en bijgedragen 
hebben. Laat Louis Neefs voor dit gemeentebestuur een inspiratiebron 
zijn: “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is [...] De wereld die 
moet nog een eeuwigheid mee.”

Moeilijk toegankelijk met rolstoel, rollator of kinderwagen
Hoewel de kiezels op het eerste gezicht nog best een propere indruk geven, nodigen we iedereen uit een 
graf te bezoeken als rolstoel- of rollatorgebruiker. Ook voor mensen met een kinderwagen betekent het 
bezoek aan het graf van een geliefde in Hulshout een hele opgave.

Wist u dat …
  onlangs bleek uit het participatiemoment ‘Veerkrachtige Dorpen’ dat veel inwoners vragende partij zijn voor meer groen en 
bloemen in ons dorp? Laat dat nu net een item zijn dat we al herhaaldelijk op de agenda van de gemeenteraad geplaatst 
hebben. Na zes popgingen was het eindelijk raak. Ons voorstel om in de lente meer bloemen in te zaaien werd eindelijk 
goedgekeurd. 

  slimme camera’s niet alleen ingezet kunnen worden voor inbraakpreventie? Ze kunnen ook de hardleerse 
snelheidsduivels in Hulshout aanpakken.

  vrachtwagens die hun gps-systeem volgen, zich geregeld vastrijden in de smalle zijstraten van de Grote 
Baan? N-VA Hulshout stelde daarom voor om een systeem in te voeren waardoor vrachtwagens niet meer 
via de kleine zijwegen van de Grote Baan naar het industriepark gestuurd worden. De gemeenteraad ging 
akkoord. Nu wordt nagegaan op welke manier het systeem best aangepakt wordt.

Laura Kunnen, gemeenteraadslid  

Meer weten over N-VA Hulshout?
 N-VA Hulshout           www.n-va.be/hulshout             hulshout@n-va.be
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Gemeentebestuur kijkt naar inwoners zelf

N-VA vraagt maatregelen tegen inbraakplaag
Naar aanleiding van de recente inbraakplaag in  
onze gemeente vroeg de N-VA op de gemeenteraads 
van oktober naar maatregelen die het gemeente- 
bestuur al heeft genomen of nog wil ondernemen. 
“Het antwoord was ronduit teleurstellend”, zegt 
gemeenteraadslid Bart Ceulemans. “Het gemeente-
bestuur kijkt vooral naar de inwoners zelf om  
maatregelen te nemen. De N-VA vraagt meer actie.  
Denk maar aan meer politiepatrouilles en extra 
cameratoezicht.”

Gemeentebestuur kijkt naar inwoners
Toen de N-VA op de gemeenteraad naar maatregelen tegen de recente inbraakplaag vroeg, bleek al 
snel dat het gemeentebestuur vooral naar de inwoners zelf kijkt. “De burgemeester gaf aan dat er in 
het maandelijkse gemeentelijk infoblad enkele inbraakpreventietips opgesomd werden”, zegt gemeente-
raadslid Bart Ceulemans. “Ook gaf het gemeenbestuur aan dat inwoners zelf extra toezicht kunnen 
aanvragen als ze een tijdje afwezig zijn door bijvoorbeeld vakantie.”

N-VA wil meer politiecontroles en extra cameratoezicht 
“Een ronduit teleurstellend antwoord”, zegt Bart Ceulemans. “Veiligheid is een van de kerntaken van 
het gemeentebestuur. Het bestuur moet zelf veel meer doen om de inbraakplaag tegen te gaan. We 
denken dan in de eerste plaats aan meer politiecontroles en extra cameratoezicht.” 

Bart Ceulemans, gemeenteraadslid  

N-VA Hulshout organiseert herdenking  
Wapenstilstand in Houtvenne
N-VA Hulshout organiseerde op 11 november een herdenkingsmoment in Houtvenne. Het gemeentebestuur 
houdt alleen een herdenkingsplechtigheid in Hulshout. Om de oud-strijders ook in Houtvenne te eren, stak 
N-VA Hulshout dit jaar opnieuw de handen uit de mouwen. 

 Gemeenteraad Dorien van Opstal 
leest ingetogen een tekst voor. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
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Vlaams minister van 
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minister van Onderwijs, Sport, 
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