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Beste Hulshoutenaar,
Op het moment dat ik deze
inleiding schrijf, gaan we de laatste
week van de zomervakantie in met
toch wel prachtig weer: een mooie
afsluiter van een goede zomer. Ik
hoop dat iedereen heeft kunnen
genieten van zijn of haar vakantie.
Ook dit krantje staat weer boordevol
nieuws en informatie over en van
onze gemeente.
Niet vergeten! Op 8 oktober is er
de derde editie van onze dorpsquiz
‘De sublieme iN-VAl’. Hierbij alvast
een warme oproep om zo snel
mogelijk in te schrijven, want de
plaatsen zijn beperkt.
Tot dan!
Danny
Mattheus
voorzitter
N-VA
Hulshout

Dorpsquiz
De sublieme iN-VAl
Parochiecentrum Sint-Mattheus
Hulshout. Zaterdag 8 oktober.
Aanvang: 20 uur. Deuren: 19.30
uur. Maak kans op de wisseltrofee
Mark Meurrens en op de titel van
‘beste ploeg van Hulshout’!
Inschrijven verplicht via:
 gust.vandenbruel@n-va.be
 016 68 08 09

Hulshout onvoldoende beschermd
Na de reorganisatie van de
brandweer blijkt onze gemeente
niet langer voldoende beschermd.
Meer zelfs, de brandweerhervorming kost ons meer
én werkt minder goed.
Hulshout valt onder de brandweerpost
(bwp) van Westerlo. De bwp van Heistop-den-Berg wordt opgeroepen als snelst
adequate. Maar zowel in Westerlo als in
Heist is er geregeld een personeelstekort.
Hierdoor moeten de brandweer van
Herenthout, van Putte en zelfs van
Geel naar Hulshout komen bij brand en
onheil. We gaan dus stilaan terug naar
een tijdperk waarbij huizen tot de grond
zullen afbranden omdat hulpverlening te
laat komt.
Hoog tijd dat burgemeester
Daems hier eens een ‘vurig’
pleidooi houdt tot betere
bescherming van zijn
gemeente en zijn burgers!
Kurt Winkelmans
Gemeenteraadslid

Gevaarlijke punten in
Hulshout, die zijn er veel
Maar, geloof me, déze ‘
noodkreet’ is echt essentieel
Want brandweerposten
blijven vaak onderbemand
Zo gaat kostbare tijd verloren
in afstand
Onvoldoende bescherming
van Hulshout… ‘Brandend
actueel’!
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Jan Jambon komt naar Heist !
Met steun van de N-VA-afdelingen
Bonheiden, Hulshout, Berlaar, Herenthout, Putte, Nijlen
Mail voor 25 september je naam, aantal personen en adres door naar patrick.cottenie@n-va.be om je drankbonnen te ontvangen.
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Zomers fietsplezier in Hulshout?!

Herdenking Wereldoorlogen

Heel wat fietsers passeren langs de recreatieve routes in onze gemeente. Helaas is dit voor de meesten
onder hen, maar ook voor onze eigen inwoners, afzien geblazen. Een korte bloemlezing van reacties die we
hierover kregen tijdens de zomer.

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

100 jaar geleden sneuvelde:

Sluipwegen

(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen)

Fietspad Grote Baan
De inrichting van deze fietsroute kan veel beter.

Kempen-Hagelandroute

“Vorig weekend namen wij – mijn vrouw met gewone fiets en
bagage en ik met ligfiets en fietskar met twee kindjes en bagage
– de Kempen-Hagelandroute. Wat een prachtige fietsverbinding
zou kunnen zijn, is echter een hoop ellende en frustratie door
de rampzalige manier waarop de kruispunten zijn ingericht.
Daarom zocht ik de beheerder van deze weg. In de oplossingen
die N-VA Hulshout op zijn website voorstelt, kan ik me in ieder
geval vinden.”

“Wij zijn op kamp in jullie gemeente. Het is hier een fantastische
bivakplaats! Maar tijdens een fietstocht met onze oudste leden,
passeerden we door Hulshout-centrum. Dat is geen fietspad
meer dat daar ligt, dat is een gevaarlijke hindernissenkoers.
Resultaat: twee lekke banden door de scherpe putdeksels die
daar uitsteken. Gelukkig hadden we plakgerief bij.”

Felix Dresseleers (Westmeerbeek), 25 jaar, † 7 september 1916 – Steenkerke.

Wist je dat…
 ...je deze zomer weer van veel activiteiten kon

genieten in Groot-Hulshout? Al die fietszoektochten,
teppesolwedstrijden, wandelingen, bijenkomsten, fuiven,
straatfeesten en barbecues zorgden voor een prachtige
zomer!

 ...het aan de Ramselsesteenweg in Westmeerbeek

levensgevaarlijk is om te voet of per fiets de straat over
te steken? Ook met de wagen de rijweg oprijden is geen
sinecure. Veel voertuigen rijden namelijk te hard op straat.
De N-VA stelt daarom voor om zone 50 uit te breiden
tot aan de Elzenstraat. De Verkeerscommissie bekijkt dit
voorstel momenteel.

 ...bij regen of dooiende sneeuw het water van de parking

achter de pastorie van Hulshout over het voetpad en het
fietspad naar de lager gelegen riolering van de Grote Baan
stroomt? Als het vriest, dan veranderen voet- en fietspad
in een gevaarlijke ijspiste. We stelden daarom voor om al
tijdens de zomer het nodige werk uit te voeren, zodat u
weer gerust kunt fietsen in de winter. Schepen Verhaegen
ging hier echter niet op in. “Als we geluk hebben, vriest het
niet meer, hé!” is zijn ‘gladde’ uitleg.

Nete-oever

“Tijdens de zomervakantie namen we deel aan de zoektocht
van de Chiro van Hulshout. Dit jaar reden onze kinderen voor
de eerste maal zelf met hun fietsen. Omdat de tocht voor hen
lang was om in één rit te gebeuren, reden we van ‘Het Riet’ in
Westerlo terug naar Westmeerbeek. Om het veilig te houden,
vermeden we de drukke Provinciebaan en fietsten we langs de
Nete. In Westerlo bolt dat fantastisch. Daar ligt een mooi en
breed pad in grind/dolomiet. Maar als je in Hulshout komt, is

Groot is het volk dat zijne helden eert!

het een ramp! Een smal paadje vol putten en bulten, hoog gras
en netels. Voor onze kinderen werd een leuk fietstochtje een hel!
En eerlijk gezegd, voor ons ook!”
“Tijdens ons wekelijkse fietstochtje, met enkele vriendengepensioneerden, reden we op een mooie zaterdagnamiddag
door de Doodsbroekstraat in Hulshout. Die straat heeft haar
naam echt niet gestolen! Een massa auto’s racet je daar voorbij.
Echt gevaarlijk! De meesten moeten daar niet eens zijn. Puur
sluipverkeer. Kan hieraan niets gedaan worden? Daar wonen
moet ook geen pretje zijn. Al die drukte!”

 ...een van onze gemeentearbeiders op dinsdag

16 augustus ternauwernood aan de dood ontsnapt is?

Dit is geen fietspad meer, maar een hindernissenparcours!
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Zijn veegwagen werd op het Industriepark aangereden
door een zware terreinwagen. Onze alerte collega zag
gelukkig de botsing aankomen en kon tijdig zijn voertuig
verlaten. Gelukkig kwam hij er enkel met de schrik vanaf!
 ...Hulshout weer een nieuw wielertalent heeft

voortgebracht? Tiany Thys won zilver op het Belgisch
kampioenschap mountainbike bij de aspiranten
(-14 jaar): een prachtprestatie! Tiany is de dochter van
N-VA-gemeenteraadslid Jean-Paul Thys en Marijke.

 ...tennisclub Sportiva dit jaar 40 jaar bestaat? Wat ooit

startte met enkele sportieve vrienden is uitgegroeid tot
een vereniging met 600 leden. Voorzitter Louis Deckers
zegt: “Er mogen nog altijd leden bijkomen, hoor!”

 ...de opening van de Liniebrug nog steeds op zich laat

wachten? De brug over de Steenkensbeek ligt namelijk
te laag en moet dus verhoogd worden. Maar wie zal dat
betalen?

 ...Felix Timmermans exact honderd jaar geleden zijn

roman Pallieter schreef? Ondertussen is het ook al
40 jaar geleden dat het boek in Hulshout verfilmd werd.
Al die kinderen die aan ‘Het Bergske’ in de grote boom
zaten, zijn ondertussen frisse vijftigers.

 ...ze in Houtvenne verdergaan met de werken aan de site

Schoolstraat? Fanfare De Vredegalm krijgt hierdoor een
nieuw onderkomen.

Wapenstilstand 2016

Ook Houtvenne herdenkt zijn helden!

De korte plechtigheid vindt plaats
op vrijdag 11 november om 9 uur
aan de Sint-Adrianuskerk.

hulshout@n-va.be

Jaarlijks herdenken we op 11 november
de gesneuvelde soldaten van beide
wereldoorlogen. Traditiegetrouw
organiseert het gemeentebestuur dan
in Hulshout en Westmeerbeek een
officiële plechtigheid. De burgemeester
legt bloemen neer en houdt een
toespraak, de fanfare brengt een
muzikale hulde en de gesneuvelde
soldaten van het dorp worden één
voor één geëerd.

In Houtvenne gebeurt echter niets!
Daarom hielden we vorig jaar in deelgemeente Houtvenne zélf een korte
plechtigheid. Op vraag van enkele
inwoners doen we dat ook dit jaar weer.
Iedereen is van harte welkom! We
nodigen ook nu weer het schepencollege
en het gemeentebestuur uit.
Misschien vinden ze het
dit jaar wel belangrijk.

Jongeren en politiek, een moeilijke combinatie?
Het Willemsfonds Hulshout organiseert op 30 september om 20 uur in zaal Vloeikens een panelgesprek over
en met jongeren in de politiek. N-VA Hulshout wil hier graag aan meewerken.
Het wordt een interactieve discussie met het publiek over de rol van jongeren in de politiek. Hoe kunnen jongeren bij de politiek
betrokken worden en hoe kunnen zij gemotiveerd worden om deel te nemen? En willen ze dit wel?

Wie vooraf meer info wenst, kan het Willemsfonds contacteren via wfhulshout@gmail.com
of 0479.42.96.38 (Frank Ponsaert).

Dorien Van Opstal
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/hulshout

De verandering werkt!
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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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