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Beste
Hulshoutenaar,
2017 is ondertussen al een eindje
gevorderd. De lente is stilaan
in aantocht. En als vanouds
heeft N-VA Hulshout in dit huisaan-huisblad weer een boel
interessante artikelen over onze
gemeente in de aanbieding.
Op 1 mei zullen wij, naar goede
gewoonte, weer present zijn op de
gemeentelijke Bloemenmarkt in
Westmeerbeek. Op de N-VA-stand
kan je dan weer terecht voor een
drankje en een losse babbel.
In juni organiseren we bovendien
een barbecue waarop iedereen
welkom is. We nodigen u, alle
N-VA-leden en sympathisanten,
bij deze alvast vriendelijk uit. Hou
dus de brievenbus in de gaten,
want binnenkort brengen we u op
de hoogte van de praktische info.
Tot dan!
Danny Mattheus
voorzitter N-VA Hulshout

Het gemeentebestuur ‘prijst’ gedreven
Het Houtvense verenigingsleven
Want voor die nieuwe lokalen
Moet men erg veel huur betalen
Tja, veel beloven en weinig geven …

Nieuwe gebouwen aan Schoolstraat:
een vergiftigd geschenk?
Wie in de Schoolstraat in Houtvenne passeert, kan niet naast de
hekken aan de oude jongensschool kijken. Ze maken deel uit van de
vernieuwingswerken die werden ingezet met de bouw van nieuwe
lokalen voor de plaatselijke verenigingen.
Mooi, zou je denken. Maar hoewel het
gemeentebestuur naar eigen zeggen het
verenigingsleven wil doen heropleven,
springt vooral het ‘mooie’ prijskaartje van
de herinrichting in het oog. De huurprijzen die de meerderheidspartijen aan
de gebruikers voorstellen, brengen voor de
verenigingen namelijk jaarlijks een financiële aderlating van enkele honderden tot
duizenden euro’s met zich mee.

Hoge huurprijs niet (ge)rechtvaardig(d)

De voorgestelde huurprijs vertrekt van een
basisbedrag van 7,60 euro per vierkante
meter. Dat is exact dezelfde prijs die het
gemeentebestuur vraagt voor het
vernieuwde gemeenschapscentrum in
Westmeerbeek (dat trouwens bouwkundig
nog steeds niet definitief is opgeleverd).
Maar de vzw die dat centrum beheert,
heeft natuurlijk als voornaamste doel net
uit die huurinkomsten winst te puren.

Voor de verenigingen die een plek hebben
op de oude jongensschool in Houtvenne
ligt dat anders. Zij vervullen een sociaalcultureel doel en moeten het dus stellen
met sporadische inkomsten van een
eetdag, de wafelverkoop of concerten.
Het is voor de betrokken verenigingen
wel duidelijk dat het betalen van een
huurprijs niet onredelijk is, maar moeten
de gevraagde huurprijzen echt zo zwaar
doorwegen op hun jaarlijks budget?
Het zou toch jammer zijn dat hierdoor
verenigingen financieel de handdoek in
de ring moeten
gooien, niet?
Dorien
Van Opstal
gemeenteraadslid

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Parkdomein Hof Ter Borght

Onbekend is onbemind
Vorige zomer ging het parkdomein rond kasteel Hof
Ter Borght officieel open voor het grote publiek.
De N-VA is een groot voorstander van groene
ruimtes in de gemeente. Maar dan moet de gemeente
inwoners en bezoekers ook goed informeren dat ze
daarvan gebruik kunnen maken. Op dat vlak is er
nog veel verbetering mogelijk.
Tijdens de zomerse opening daagden zo’n duizend bezoekers
op om te genieten van de unieke omgeving, de vele drank- en
eetstanden, de muziek, het spelaanbod, met dank aan de vele
vrijwilligers en helpende handen. Het parkdomein is dus wel
degelijk een meerwaarde voor Hulshout. Alleen weten nog veel
te weinig mensen dat je er terechtkan.

Het parkdomein is open voor het publiek, maar velen weten dat niet.

Weg naar parkdomein niet aangeduid
Het gemeentebestuur gaf op 25 juli zelf al aan dat er nog beter
beschikbaar was voor het grote publiek, staat Hulshout niet eens
gecommuniceerd moet worden over de vrije toegankelijkheid van vermeld!
het park. Maar veel initiatief om die woorden in de praktijk te
brengen, zagen we tot op heden niet.
Alle betrokken (buur)gemeenten spelen in de gids volop hun
toeristische troeven uit met leuke weetjes, mooie wandelingen,
In Westmeerbeek zal je bijvoorbeeld nergens duidelijk zichtbare
gezellige evenementen en belangrijke gebouwen. Maar Hulshout
borden vinden die je de weg wijzen naar het parkdomein. Meer
blinkt uit door afwezigheid. Van een gemiste kans gesproken!
nog, door de op stapel staande werkzaamheden aan het gebouw
zelf, lijkt het alsof men de toevallige of geïnteresseerde bezoeker
Ons gemeentebestuur zou veel meer moeten doen om de
net uitdrukkelijk de toegang wil weigeren.
Hulshoutse bezienswaardigheden
onder de aandacht te brengen.
Geen woord over Hulshout in
De N-VA zal erop toezien dat het
toeristische gids
schepencollege daar in 2017 eindeMaar daar eindigt het gebrek aan
lijk eens werk van maakt.
communicatie niet. In de luxueuze ‘Toeristische gids Kempen
Bart Ceulemans
2016’, een uitgave van de provincie
gemeenteraadslid
Antwerpen, die vanaf het voorjaar

Gemeente blundert opnieuw in communicatie
Van september tot februari heeft het schepencollege op de gemeentelijke website geen enkel reglement
of verordening bekendgemaakt. Sinds 2014 is het nochtans verplicht om op deze manier de burger op
de hoogte te brengen van nieuwe regelgeving.
Door deze nalatigheid ontbraken lange tijd 13 verordeningen, voornamelijk tijdelijke verkeersverordeningen. Bovendien gaan
de verordeningen pas vijf dagen na publicatie op de website in voege.
De burgemeester verklaart dat de verordeningen ‘door onvoorziene omstandigheden’ niet op de website geplaatst werden en
dat het controlesysteem heeft gefaald. Wij achterhaalden bovendien dat verordeningen ook niet altijd rechtstreeks bezorgd
werden aan onder meer politie, hulpdiensten en De Lijn. Het goede nieuws? Als u tijdens deze periode een bekeuring kreeg,
hoeft u die niet te betalen omdat de verordening niet gepubliceerd werd. ’t Is maar dat u het weet …

hulshout@n-va.be
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Eerste hulp blijft zorgenkindje

Meer hartritmetoestellen
nodig in de gemeente
In het septembernummer van het Hulshoutse
gemeenteblad lazen we dat er nieuwe borden
geplaatst zouden worden aan Ter Nethe die aangeven
dat er voortaan een hartritmetoestel aanwezig is in
het woonzorgcentrum. Zonder meer een goede zaak.
Maar de gemeente kan nog veel meer doen om
Hulshout hartveiliger te maken.
De feiten

Een automatisch externe defibrillator (AED) is een draagbaar
toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Dat dit apparaat levens redt,
staat inmiddels buiten kijf.
Tot voor kort beschikte Groot-Hulshout slechts over 1 AEDtoestel, in de inkomhal van de sporthal. De overgrote meerderheid van de bevolking kan dus nooit tijdig de hulp van deze
defibrillator inroepen. Bovendien is de sporthal niet altijd vrij
toegankelijk, waardoor je het toestel niet altijd kan gebruiken.

Meer van dit soort toestellen zouden de gemeente hartveiliger
maken.

N-VA wil hartritmetoestel in elke deelgemeente

Daarom stelde de N-VA twee jaar geleden al voor om twee bijkomende toestellen te kopen. Op die manier zou elke deelgemeente
over één defibrillator beschikken. Als locatie dachten wij daarbij
aan de gemeenschapscentra van Westmeerbeek en Houtvenne.
Beide liggen centraal in de deelgemeente, in de onmiddellijke
nabijheid van de dorpsscholen.
De meerderheidspartijen stemden dit oppositievoorstel echter
unaniem weg. Een jaar eerder hadden ze al hetzelfde gedaan met
het N-VA-voorstel om in alle deelgemeenten bewegwijzering te
plaatsen naar woonzorgcentrum Ter Nethe.

Meerderheid investeert onvoldoende in hartveiligheid

Op borden naar Ter Nethe staat aangeduid dat er een AEDtoestel aanwezig is.

Zelfs nu er een bijkomend toestel geplaatst is in Hulshout, ziet de
N-VA dan ook nog heel wat ruimte voor verbetering in het hartveiligheidsbeleid van deze meerderheid. Met een beperkte
investering zou het schepencollege
levens kunnen redden in Westmeerbeek en Houtvenne. We begrijpen dan
ook niet dat de meerderheid de boot
hardnekkig afhoudt.
Sofie Van Lommel, gemeenteraadslid

N-VA zet 2017 goed in!
Ondanks het gure weer zakten meer dan 4 000 leden en sympathisanten op 14 januari af naar de Nekkerhal in Mechelen voor een stevig
feestje. Ook onze afdeling tekende met een ruime delegatie present op
de N-VA-nieuwjaarsfuif.
Algemeen voorzitter Bart De Wever blikte in zijn toespraak terug op het voorbije
jaar. "2016 was een jaar waarin we zwaar op de proef werden gesteld," zo zei hij.
"Maar we geven onze vrijheden en tradities niet op!" Nadat alle N-VA-ministers
en -staatssecretarissen een voor een in de bloemetjes waren gezet voor hun verwezenlijkingen, mocht gast-dj Jan Jambon het feest officieel aftrappen. Tot volgend jaar?

Kempen-Hagelandroute wordt Fietsostrade F106

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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De Kempen-Hagelandroute moet dringend opgefrist worden. Zo is het volledige traject niet eenvormig
en zijn veel kruispunten gevaarlijk. Bovendien zorgen de verkeerspoortjes voor problemen als groepen
fietsers willen oversteken. Voor tandems en tweewielers met fietstassen zijn ze al helemaal een onoverkomelijke horde. De N-VA bracht deze mankementen al geregeld op de agenda van de gemeenteraad. Maar
pas na lang aandringen komt er nu schot in de zaak.
Eindelijk uit de startblokken?

Twee jaar geleden al beloofde de schepen van Mobiliteit dat de
problemen aangepakt zouden worden. Samen met de diensten
van alle betrokken gemeenten en de provincie wordt nu een
actieplan uitgewerkt. We zijn blij dat er eindelijk schot in de
zaak komt, maar voor ons mag alles nog wat sneller gaan. Uit
metingen blijkt immers dat de route erg in trek is bij fietsers.
Met een mooie fietslente in het vooruitzicht, kan de gemeente
nu al het initiatief nemen om een aantal pijnpunten eigenhandig
aan te pakken. Zo paste men in Herselt de
afrempoortjes wél al aan. Waarom zou dat ook niet in
Hulshout kunnen?
Maar laten we positief afsluiten. Er is toch al een nieuwe naam
voor de route: de Fietsostrade F106. Nu de rest nog ...

“De gemeente zou nu al
enkele pijnpunten van het
fietspad kunnen aanpakken.”
Koen Van Hoogten, gemeenteraadslid

“De N-VA vindt dat je geen
minimumprijs moet betalen
voor groenafval, maar een
bijdrage op basis van de
aangeleverde hoeveelheid.”

Groen = poen?

Kurt Albert, gemeenteraadslid

Waarom moeten onze inwoners voor groenafval en hakselbaar
hout minstens de standaardprijs van vijf euro per kubieke
meter betalen op het containerpark, ook al leveren ze
minder aan? Die vraag stelde de N-VA-fractie in december
aan de schepen van Leefmilieu. Maar de schepen ging niet
mee in ons voorstel om die regeling aan te passen.

N-VA steunt
Music for Life
Ook eind vorig jaar steunde de N-VA
weer Music for Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel.
De keuze viel ditmaal op drie goede doelen
waarvan rolstoelatleet Marieke Vervoort de
meter is. Uiteindelijk haalden de lokale
afdelingen, waaronder N-VA Hulshout,
samen met de N-VA-medewerkers en
-mandatarissen, in totaal meer dan 43 000 euro
op voor het goede doel.

Wie het gemeentelijk containerpark bezoekt om steenpuin, harde plastics of
niet-recupereerbaar restafval af te leveren, betaalt een vergoeding per vijfde
deel van een kubieke meter, naargelang de hoeveelheid. Maar als je groenafval
en hakselbaar hout meebrengt, betaal je sowieso minstens de standaardprijs,
ook al lever je (veel) minder aan. De N-VA vindt dit niet te verantwoorden.
Ons voorstel om de algemene regel op het containerpark door te trekken voor
groenafval werd niet weerhouden door de huidige bestuursmeerderheid. De
schepen van Leefmilieu engageerde zich er wel toe om het punt te bespreken
op de gemeentelijke Milieuraad. “Uiteindelijk moeten we erop letten dat het
aanleveren van afval op het containerpark niet te goedkoop wordt”, was zijn
enigszins vreemde motivatie.

www.n-va.be/hulshout
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Wist je dat ...
 ... onze burgemeester tijdens zijn speech op het nieuwjaarsetentje voor het gemeentepersoneel de werking van onze
gemeente vergeleek met die van een commercieel bedrijf? Meer nog, die ‘NV Hulshout’ kan terugvallen op “99 procent
tevreden klanten”, zei hij vol trots. Volgens ons gelooft hij het zelf nog ook!
 ... de KWB-afdeling van Westmeerbeek in 2017 haar 75-jarig bestaan viert? Bovendien heeft deze vereniging nog
steeds een lid van het eerste uur in haar rangen. De man in kwestie trad in 1942 toe op zijn 21ste. Reden genoeg dus om
een tweedaags feestweekend te houden op 27 en 28 mei met een overzichtstentoonstelling, muziekoptredens en allerlei
activiteiten voor jong en oud. Alvast proficiat!
 ... de ‘snelle’ herstelling van de Industrieweg letterlijk ‘half werk’ is? Slechts de helft
van één rijvak in één rijrichting werd geasfalteerd. Een aantal putten zijn daarmee
weliswaar weggewerkt, maar het zicht is gewoonweg vreemd. Aangezien de baan
toch afgesloten moest worden, vragen wij ons af waarom niet meteen het hele stuk
geasfalteerd mocht worden? Bovendien is de gele oversteekstrook nu helaas ook
gedeeltelijk verwijderd.
 ... de grote gele papiercontainers (met een bruikbare inhoud van 1 100 liter) die de ondernemers van onze gemeente
ter beschikking krijgen, afgesloten zijn met een slot waarvan de sleutel niet meegeleverd werd? Zij worden dus verplicht
om hun grote kartonnen verpakkingen in stukken via de aanwezige gleuf in de container te deponeren. De schepen van
Leefmilieu laat weten dat wie dat wil gewoon de sleutel op het gemeentehuis kan komen ophalen. Handig, toch?
 ... met een totaaloplage van 9,5 miljoen exemplaren, zo’n 860 edities van de gemeentelijke huis-aanhuisbladen van de N-VA in Vlaanderen van de band rolden in 2016? Dat cijfer zit trouwens al een aantal
jaren in stijgende lijn. Een duidelijk bewijs dat de lokale afdelingen, waaronder de onze, u graag informeren
over het vele werk dat ze verrichten in de Vlaamse gemeenten. Daarom mag u ook in 2017 in Hulshout om de
paar maanden weer een huis-aan-huisblad van de N-VA in de bus verwachten!

Milieubewuste ledverlichting
in Hulshout?
De gemeente Hulshout engageert zich om tegen 2020
twintig procent minder CO2 uit te stoten. In het
gemeenteblad kreeg u al enkele tips mee om daar
als burger uw steentje toe bij te dragen.
Maar de gemeentelijke bestuurders kunnen zelf natuurlijk niet
achterblijven. Zij nemen veelvuldig maatregelen en beslissingen die
kunnen bijdragen tot een lagere CO2-uitstoot.
Zo lazen we in het gemeenteblad van november 2016 dat er energiezuinige ledverlichting in het staatbeeld zal verschijnen. Zonder meer
een goede zaak.
Alleen vragen we ons af waarom die bijvoorbeeld op zondag 30
oktober al rond 11 uur in de voormiddag in meerdere
Westmeerbeekse straten moest branden?

hulshout@n-va.be

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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