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Beste Hulshoutenaar,
In ons laatste krantje van 2016 leest u opnieuw heel wat informatie over het reilen en zeilen binnen
onze afdeling en onze gemeente. Over wat er gebeurd is, wat er niet gebeurd is en wat (mogelijk) nog
komen gaat.
2017 komt er nu spoedig aan. Ik wens u dan ook alvast prettige feesten, een goed jaareinde en een
gelukkig Nieuwjaar. Geniet er volop van en tot volgend jaar!
Danny Mattheus, voorzitter N-VA Hulshout

Met vernieuwde kracht naar 2017
N-VA-raadslid Jean-Paul Thys heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad omdat hij zijn politiek mandaat
niet langer kan combineren met zijn drukke beroepswerkzaamheden in frituur Tiango en krantenwinkel
Trendy Shop. Daarom stapt Koen Van Hoogten over van de OCMW-raad naar de gemeenteraad.
Koen Van Hoogten is afkomstig van Bruggeneinde en woont
samen met Annelies Van Hoof en hun twee kinderen, Klaas en
Anna. Koen is technisch leraar in Lier, oud-Chiroleider en voetbalde in de jeugdreeksen bij SV Hulshout. Hij is ook actief in het
sportieve en socio-culturele verenigingsleven van Hulshout. Een
waardige opvolger voor Jean-Paul dus. Die blijft trouwens een
belangrijk aanspreekpunt in Hulshout. U kan nog steeds bij hem
terecht voor uw vragen en opmerkingen.

Herschikking in OCMW-raad en adviesraden

N-VA-voorzitter Danny Mattheus volgt Koen op in de OCMWraad en in het vast bureau (zeg maar: het ‘schepencollege’ van
het OCMW). Danny en zijn vrouw Diane Aerts zijn de ‘prille’
grootouders van Lou en Sus. Hij is financieel en administratief
manager en engageert zich actief in het Westmeerbeekse verenigingsleven. Zijn levenservaring en vakkennis zullen zeker van
pas komen in de OCMW-raad.
Werner Bruynseels neemt dan weer de taak over van Joost
Heylen als onafhankelijk deskundige in het AGB Sport. Het AGB
(autonoom gemeentebedrijf) beheert de gemeentelijke sportinfrastructuur. Werner is gehuwd met Mireille Scheers en heeft twee
studerende dochters, Amber en Jente. Hij werkt in de telecomsector en is zeer sportief. Met de ‘Sjotbikers’ combineert Werner
zijn drie grote hobby’s: voetballen, mountainbiken en plezier
maken met vrienden. Dé geschikte man voor het AGB Sport dus!
Gemeenteraadslid en kleuterleraar Kurt Albert uit Westmeerbeek neemt in de milieuraad het zitje over van Ward Storms.
Kurt is gehuwd met Oele De Smedt en heeft drie muzikale zonen:

Giel, Tuur en Nand. Oud-Chiroleider Kurt is trouwens zelf een
niet onaardige gitarist. Hij voetbalt ook bij de veteranen van
FC Houtvenne. Kurt is zeer begaan met ons milieu en onze
leefomgeving.
N-VA Hulshout wenst Koen, Danny, Werner en Kurt veel succes
bij hun nieuwe taak. We bedanken Jean-Paul, Joost en Ward
nadrukkelijk voor hun inzet de voorbije vier jaar.
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Gemeente moet toegankelijker worden voor àlle inwoners

De sublieme iN-VAl

In het ‘Gemeenterapport 2016’ beoordeelde de redactie van Het Nieuwsblad de Vlaamse gemeenten op vlak
van deugdelijk bestuur, communicatie en openbaarheid. Eerder meldden we al meermaals dat Hulshout
vaak een zwakke beoordeling toebedeeld krijgt. Ook dit keer is dat helaas weer niet anders...

Vijftien ploegen schreven zich in voor onze dorpsquiz op 8 oktober.
Familie Papen & co was dit jaar onklopbaar. Zij mochten verdiend
– én voor het tweede jaar op rij – de wisseltrofee Mark Meurrens in
de hoogte steken. Het nevenklassement voor de beste ploeg van Hulshout werd gewonnen door Oud-KLJ Houtvenne.

Deze keer keek men hoe het is gesteld met de toegankelijkheid
van het gemeentehuis voor rolstoelgebruikers, ouderen, jonge
gezinnen met buggy’s en mensen met een mate van gezichtsbeperking. Hoewel veel Kempense gemeenten (met glans) slaagden,
kregen zes gemeenten, waaronder Hulshout, een onvoldoende.

Elke deelnemer
kreeg als aandenken een lekker
streekbier mee.
We kozen dit jaar
voor de ‘Liter van
Pallieter’.

Ieder voor zich?

Hulshout zit bij de slechtste leerlingen van de klas, met een beschamende score van amper 2,9 op 10. Oorzaak van het slechte rapport
zijn onder meer de kasseien aan de ingang en smalle onhandige
deuren. De schepen voor Personen met een Beperking (CD&V)
trachtte in een reactie dan maar flauwtjes de spreekwoordelijke
(eigen) meubels te redden door te stellen dat met de komst van de
huidige coalitie (lees: Groen) ‘de plannen van tafel werden gegooid’.
N-VA Hulshout blijft erop aandringen dat de gemeente investeert
in goede voorzieningen en optimale toegankelijkheid voor àlle
inwoners.

Een klein eerbetoon aan Felix
Timmermans die
precies honderd
jaar geleden zijn
meesterwerk
Pallieter schreef.
Nogmaals proficiat
aan alle deelnemers
en bedankt voor de
sportieve strijd!

 ulshout krijgt een beschamende 2,9 op tien voor de
H
toegankelijkheid van de openbare gebouwen.

Timing kan beter

Nieuwe huisnummers en straatnamen
zorgen voor verwarring

Hoewel de technische dienst van onze
gemeente de praktische kant voor haar rekening neemt en de administratie grotendeels
instaat voor het papierwerk, verloopt de re-

guliere post- en pakketbedeling momenteel
vaak onbedoeld moeilijk. Daardoor moeten
velen onder jullie toch nog verplicht op
het gemeentehuis langskomen. Bovendien
pakt ons gemeentebestuur net nú, als eerste
Kempense gemeente, glunderend uit met de
gele papiercontainer. En die wordt, jawel, op
het oude adres afgeleverd! De vooraf aangebrachte en dus vaak foutieve adressticker
moet dus meteen al worden vervangen. Qua
timing en doordacht beleid kan dit tellen!
Stef Mattheus, gemeenteraadslid

 ..... onze fractie op de gemeenteraad van 12 september

de vele verkeersongevallen op het kruispunt DreefHeide-Jozef Michielstraat-Hoogzand aankaartte? We
vroegen de schepen van Mobiliteit om zo snel mogelijk
gepaste maatregelen te nemen, voordat er gewonden of
zelfs doden vallen. Maar dat bleek volgens hem niet zo
eenvoudig. De schepen ziet namelijk ‘geen terugkerend
patroon’ in de crashes. Dat alle omwonenden overdreven
snelheid aanbrengen, lijkt niet tot hem door te dringen.
We wachten dus lijdzaam een volgende keer af...

 e stickers voor de gele containers zijn al
D
achterhaald nog voor ze zijn geleverd.

Tijdens Allerheiligen en Allerzielen was
de drukte op de begraafplaatsen in onze
gemeente veel minder dan vroeger. De reden
is duidelijk. Door de eerdere massale
ontgravingen blijven er veel minder graven
van geliefden over die u kunt bezoeken.
Het gemeentebestuur spaart kosten noch
moeite om alles zo snel mogelijk in orde te
krijgen. En qua vormgeving zal het zeker
mooi worden, daar zijn we van overtuigd.
Maar tegen welke prijs? Of zoals iemand die
dag zei: “Allerzielen? Het kerkhof heeft zijn
zielen verloren, ’t is zielig…”
Gust Van den Bruel,
gemeenteraadslid

Ook in deelgemeente Houtvenne werd dit jaar, op initiatief van
de N-VA, Wapenstilstand herdacht.

Met een korte toespraak, het neerleggen van een tuil bloemen en het afroepen
van de namen, brachten de talrijke aanwezigen hulde aan de gesneuvelde
dorpsgenoten. Het gemeentebestuur en de burgemeester – zelf van Houtvenne
– stuurden echter ook nu weer hun spreekwoordelijke kat…

 ..... weerman Frank Deboosere schuld heeft aan het feit

dat de Linieweg gedeeltelijk nog steeds niet afgewerkt is?
Dat hoorden we de bevoegde schepen althans verklaren
op RTV.

 ..... Groen Hulshout in haar meest recente huis-aan-

huisblad zwangere vrouwen adviseert om ‘drukke
verkeersaders’ te mijden? Beginnen met de omgeving
rond de verkeerslichten in Hulshout-centrum lijkt ons
alvast een goed idee!

Houtvenne herdenkt ook zijn helden!

hulshout@n-va.be

Zielloze 1 en
2 november

Wist je dat…

Sinds 13 september worden er in onze gemeente nieuwe, reflecterende
huisnummerplaatjes aangebracht. Enkele straten krijgen meteen ook een
nieuwe naam. Dat creëert heel wat verwarring voor onder meer de post en de
afvalophalers.
Het is voor de hulpdiensten noodzakelijk
dat alle nummers goed zichtbaar en leesbaar
zijn. Ook een duidelijke benoeming van
straten en zijstraten is op dat vlak essentieel.
We kunnen de noodzaak van deze beslissing
en de uitvoering ervan dan ook ten volle
begrijpen. Maar de complexiteit van deze
maatregel zorgt ook voor enkele problemen.
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 ..... de herfst in Hulshout blijkbaar van begin november

tot eind januari loopt? Althans toch volgens de meest
recente activiteitenkalender die ons gemeentebestuur liet
bedelen.

 ..... onze volgende dorpsquiz De sublieme iN-VAl

plaatsvindt op zaterdag 7 oktober 2017?

www.n-va.be/hulshout

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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