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Beste
Hulshoutenaar,

De zomer is weer in het land.
Ik wens jullie allen een deugddoende vakantie toe. Hopelijk
ontmoeten we elkaar ergens bij
een zomerse activiteit of op een
terras in onze gemeente.
De N-VA heeft de voorbije
maanden niet stilgezeten in de
regeringen, waar we ondanks
de stakingen en de verschrikkelijke terreuraanslagen hard
voortwerken aan vooruitgang.
Mét resultaat, want Vlaanderen
trekt aan de kar als het aankomt
op economie, tewerkstelling,
onderzoek en onderwijs.
Ook onze lokale N-VA-afdeling
roerde zich trouwens de voorbije
maanden. Op de goedgevulde en
vaak bewogen zittingen van gemeente- en OCMW-raden lieten
we duidelijk onze stem horen.

Fietspad Grote Baan wordt ‘Grote Blaam’
Twee jaar geleden zette de N-VA de erbarmelijke staat van het fietspad
langs de Grote Baan op de agenda van de gemeenteraad. Het schepencollege
beloofde toen snel een oplossing. Maar inmiddels wachten we nog altijd.
Tijd voor actie, zegt de N-VA.

Dit fietspad moet de gemeente
als eerste aanpakken.
Luc Van den Vonder, gemeenteraadslid

In het centrum en op het volledige stuk
tussen de Molenstraat en de Schietboompleinstraat is het fietspad verzakt. U moet
er oppassen voor tegels die her en der
gevaarlijk omhoog steken en putdeksels
die 10 cm hoger liggen dan de rijweg. In de
tientallen putten vormen zich bij regenweer
plassen en ‘s winters ijsplekken.

Verslagen en verhelderende commentaren vind je zoals steeds
terug in dit huis-aan-huisblad
en op onze vernieuwde website:
www.n-va.be/hulshout.

Om al die obstakels te vermijden, moeten
fietsers links en rechts zwenken of over
het voetpad rijden: een gevaarlijke situatie.
Zeker voor leerlingen die langs dit fietspad
naar school rijden. Verbaast het dan dat
heel wat ouders de auto nemen om hun
kinderen naar school te brengen of op te
halen?

Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

Fietspad herstellen kan vandaag al,
maar meerderheid wil niet
De meerderheid plant de heraanleg van
de Grote Baan en het dorpsplein nog voor

2019. Maar de N-VA vermoedt sterk dat de
werken pas na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen starten. Als dat zo is, dan zitten we nog jaren met dat ellendige fietspad.
De oplossing van de N-VA is simpel: licht
het fietspad uit het hele heraanlegproject.
Dan zouden de herstelwerken morgen al
kunnen beginnen. De meerderheid heeft
daar helaas geen oren naar. Met de N-VA
aan het roer zou dit fietspad als eerste worden aangepakt.

Mijnheer de burgemeester, toe komaan
Bekijk dat fietspad van de Grote Baan
Het ligt vol bulten en kuilen
En wij fietsertjes maar huilen
Toe mijnheer, alstublieft… Doe daar iets
aan!
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Nog steeds geen oplossing voor waterbekkens
In vorige edities van dit blad kaartten we openliggende en dus onveilige waterplassen in de wijk
Hulshoutveld, in de Mgr. Raeymakersstraat, vlak naast de buitenschoolse kinderopvang in Westmeerbeek
en aan De Schrans al aan. Maar nog steeds doet de gemeente er niets aan. Erger nog: er staan zelfs projecten
op stapel die voor soortgelijke problemen zullen zorgen.
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Groot is het volk dat zijne helden eert!
In deze vaste rubriek herdenken we, telkens per periode, onze dorpsgenoten die als soldaat
sneuvelden in één van beide Wereldoorlogen.

100 jaar geleden sneuvelde:

Leopold Tuerlinx (Westmeerbeek), 21 jaar, gestorven op 1 juli 1916 in Kaaskerke. (met dank aan Maria
Tobback en Jef Verhaegen)

Wist je dat…
 ledverlichting goedkoper is dan gewone verlichting? Ten

De gemeente kocht namelijk in 2013 al gronden aan voor nieuwe
waterbekkens in de Paardenkerkhofstraat en de Zwartlandstraat.
Op de vraag van N-VA-raadslid Winckelmans hoe het bekken
er zal uitzien, verwees de burgemeester naar het bekken in
Houtvenne. Hij benadrukt dat dit absoluut veilig is: het is ondiep
en er zijn schuine wanden, zodat wie in het bekken valt er
makkelijk uit kan kruipen.

De N-VA is echter niet zo zeker van deze ‘absolute veiligheid’.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet enkel bij de ouders of
de begeleiders, maar ook bij de gemeente.
Dorien Van Opstal
gemeenteraadslid

 Lou geboren is? Lou is het dochtertje van Jasmien Van den Bruel en N-VA-gemeenteraadslid Stef Mattheus.

Een dikke proficiat aan de ouders. We wensen het jonge gezin alle geluk toe!

Terreurdreiging in onze gemeente?
Op de gemeenteraad van 15 februari namen er plots twee
agenten in uniform plaats in het publiek. Hoogst ongebruikelijk en zelfs beangstigend! Daarom wilde de N-VA weten waarom de agenten aanwezig waren, wie daarvan op de hoogte was
en wat hun aanwezigheid kostte.

Dat gebeurde na een screening van de veiligheidssituatie in de gemeente. De agenten
moesten onderzoekstaken uitvoeren,
info vergaren en personen beschermen.
Voor de aanwezigheid van de agenten
werd geen meerkost aangerekend.

“De korpschef van onze politiezone besliste dat de agenten
aanwezig moesten zijn”, klonk het antwoord.

Bart Ceulemans,
gemeenteraadslid

‘Manneken Pis’ van ‘Klein Brussel’
Sinds kort siert een nieuw Manneken Pis het
pleintje aan het Hoogzand in Westmeerbeek.
Het vorige beeldje werd in oktober van vorig jaar
immers vernield door vandalen. Maar er is één
probleem met het nieuwe beeldje. Het is zwart en
niet wit, zoals het origineel.
Na een interventie van de N-VA klopte het gemeentebestuur zich op de borst dat het een ‘Manneken
Pis’ was gaan kopen in ‘Groot Brussel’. Een zwart
exemplaar. Terwijl het vernielde beeldje vervaardigd was in wit kunstbeton als symbool voor de
Westmeerbeekse kunstbetonnijverheid. Gelukkig
wisten onze gemeentearbeiders wél dat het beeldje
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minste als je dan de oude, klassieke verlichting uitschakelt.
Dat laatste heeft ons gemeentebestuur echter nog niet
begrepen. Zoals je op de foto kan zien geeft de nieuwe
ledstraatverlichting in de Peerdekerkhofstraat samen met de
klassieke verlichting nu wel heel veel licht. Waarschijnlijk deed
de gemeente dit omdat er een gevaarlijke situatie ontstond
nadat de tijdelijke wegsignalisatie al meer dan een week in de
gracht lag.

 aan het gemeentehuis een deurbel op lage hoogte is aangebracht?

Speciaal voor mensen in een rolstoel. De deur is immers moeilijk te
openen. Bel en u wordt binnengelaten! Mooi initiatief, maar helaas moet
u eerst – hoe dan ook – die hobbelige straat en ‘verdomde’ drempels
overwinnen vooraleer u – hoe dan ook – aan die deurbel geraakt.

 de derde editie van onze dorpsquiz De sublieme iN-VAl plaatsvindt

op zaterdag 8 oktober? Je kan nu al inschrijven via
gust.vandenbruel@n-va.be of 016 68 08 09.

 het een héél speciaal voetbaljaar is voor KFC Houtvenne? De ploeg

richting Hoogzand dient te plassen, waarvoor
dank!
De N-VA stelde voor om de flater recht te zetten
door het beeldje wit te schilderen of een nieuw
exemplaar te kopen. De meerderheid stemde ons
voorstel helaas weg. De
vijf N-VA-raadsleden uit
‘Mjorrebeik’ werden weer
niet gehoord.

bestaat dit jaar precies 70 jaar én het team speelde kampioen in eerste
provinciale. Bovendien won KFC Houtvenne de beker van de provincie Antwerpen. Kan je nog mooier je verjaardag
vieren? Proficiat!
 u nog enkele jaren moet wachten voor de industrieweg heraangelegd

wordt? Vanaf de Vaartstraat richting Heultje ligt die er erbarmelijk bij.
Maar volgens de bevoegde schepen “werkt dit verkeersremmend.” In de
tussentijd: veel moed en goeie schokdempers toegewenst!

Sofie Van Lommel,
gemeenteraadslid
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Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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