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Beste
Hulshoutenaar,

Heraanleg dorpsplein en Grote Baan

Als u dit voorwoord leest, ligt de
Bloemenmarkt van 1 mei alweer
een hele tijd achter ons. Ondanks
het minder goede weer, noteerden
we toch een grote opkomst.
Onze stand werd druk bezocht en
we mochten heel wat positieve
reacties ontvangen.
Ook Njokko Bok, met wie we
de stand deelden, beleefde een
geslaagde Bloemenmarkt. Met de
opbrengst van hun stand kunnen
zij weer enkele kinderen laten
studeren in het dorpje Nianjang in
Senegal.
Onze N-VA-mandatarissen
gaan de volgende maanden
onverminderd door met het
politieke werk, maar ook tijdens
de voorbije periode waren het
drukke tijden voor hen. Je vindt
hierover, naar goede gewoonte,
meer info in dit blaadje.
Tot slot wens ik jullie een
deugddoende, zonnige vakantie
toe. Mogelijk ontmoeten
we elkaar bij een zomerse
(Hulshoutse) activiteit. Tot dan!
Danny Mattheus,
voorzitter N-VA Hulshout

De werken aan het Hulshoutse dorpsplein en de Grote Baan beginnen
weldra. Een eerste blik op de plannen ziet er goed uit. Een mooi resultaat
van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en het studiebureau. Belangrijk was echter ook de inbreng van de burger, in de vorm
van een werkgroep waarin ook de N-VA enkele afgevaardigden had.
Burgerinspraak
De bestaande situatie van de dorpskern
werd uitgebreid besproken tijdens drie vergaderingen, met als resultaat vele interessante voorstellen die mee verwerkt werden
in de uiteindelijke plannen. Denk daarbij
aan het verwijderen van het Toreken, de
verplaatsing van de bushaltes naar de kerk
en het feit dat de caféterrassen op hoogte
van het plein gebracht worden.
De N-VA bedankt alle burgers voor hun
inspirerende inbreng. Jammer wel dat
het gemeentebestuur geen gezamenlijke
nabespreking organiseerde tussen de
werkgroep en het studiebureau.

langs de Paalsteenstraat en Brouwerijstraat
zal doen toenemen door de geplande
nieuwe voorrangsregeling.
Een voorsorteerstrook naar Booischot
ontbreekt bovendien. De in- en uitrit van
het plein langs de Grote Baan zal eveneens
problemen met zich meebrengen.
Bovendien ontbreken parkeerplaatsen voor
kort parkeren. De handelaars zijn nochtans vragende partij.
Ook de visie om enkele elektrische laadpalen te installeren ontbreekt. Maar
misschien komt dat nog...?

Gedaan met de ‘Grote Blaam’?
We zijn ook blij dat het nu nog erbarmelijke fietspad van de Grote Baan vernieuwd
wordt. De parkeerplaatsen worden evenwijdig met de rijbaan gebracht. Dat zal de
veiligheid zeker ten goede komen.
Wel vrezen we dat het verleggen van de
hoofdas (vroeger Grote Baan, nu Booischotseweg – Kerkstraat) het sluipverkeer

Luc Van den
Vonder,
gemeenteraadslid
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‘Verplichte’ parkeerplaatsen
Aan de gemeentelijke sporthal zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Proper gedaan! Maar… nu blijkt dat één
sportclub plots 15 ‘openbare’ parkeerplaatsen moet huren. Tegen een vaste prijs van 1 500 euro. Gedwongen,
zonder voorafgaand overleg! We vrezen dat hiermee een nieuwe trend wordt ingezet. Er zullen nog clubs volgen.
Meer nog, bij de voorstelling van het nieuwe ‘woonomgevingsplan’ door de gemeente, verstaat de goede toehoorder
dat de gemeente van plan is dit principe ook toe te passen in de dorpskernen. ZelfstanGust Van den Bruel,
digen en particulieren zullen het gelag betalen. Hebt u geen of onvoldoende eigen
gemeenteraadslid
parkeerplaatsen, dan zal u die moeten huren van de gemeente! Wordt zeker vervolgd…

Gemeentebestuur heeft weinig oog voor milieu
Een tijdje geleden lanceerde de gemeente een oproep aan 30 Hulshoutse gezinnen om gedurende de 30 junidagen 30 procent minder restafval te produceren. Een nobel initiatief, ware het niet dat we in Hulshout niet
met gelijke wapens strijden als in andere gemeenten.
De gemiddelde Kempenaar zorgt jaarlijks voor 72
kilogram huisvuil. 72 procent daarvan wordt gesorteerd, gerecupereerd of gerecycleerd. Maar dat
kan dus nog beter, in de eerste plaats door afval
te vermijden, daarna door het zo goed mogelijk
te sorteren. En net dat laatste loopt aardig fout in
Hulshout.

niet inzet. In gemeenten als Berlaar, Beerzel en
Sint-Katelijne-Waver gebruikt men bijvoorbeeld
roze afvalzakken voor gemengde, huishoudelijke
plastics, die daarna worden verwerkt tot openbare
banken, plantenbakken of signalisatiepalen.

Op de gemeenteraad van januari stelde de N-VA
dan ook voor om opnieuw een aparte inzameling
van de gemengde huishoudelijke plastics op te
Aparte plasticophaling krijgt een njet
starten. Maar we vingen bot. “Uiteindelijk wordt
Herinner u bijvoorbeeld de groene vuilniszak,
waarin u onder meer verpakkingsfolie, botervloot- toch alles bij elkaar gevoegd”, klonk het onlogische
jes en draagtassen kwijt kon. Maar die zakken kan én compleet onjuiste antwoord. En te denken dat
u al lang niet meer kopen in Hulshout. In heel wat er zowaar een ‘groene’ schepen in dit gemeenteKempense (buur)gemeenten, waaronder Herselt en bestuur zit.
Westerlo, worden de groene vuilniszakken wél nog
gebruikt.

De N-VA is voorstander
van gescheiden plasticophaling.

En er bestaan nog andere ecologische alternatieven waarop dit gemeentebestuur
Kurt Albert & Stef Mattheus,
gemeenteraadsleden

Akkoord over nieuwe lokalen Schoolstraat
Nadat we in ons vorig huis-aan-huisblad de situatie van de
nieuwe lokalen aan de Schoolstraat in Houtvenne aankaartten, komt er eindelijk schot in de zaak. De nieuwe lokalen
zouden er nog voor het bouwverlof moeten staan en het
gemeentebestuur bereikte een akkoord met de verenigingen
over het beheer en de huurprijzen.
Twee vzw’s zullen nu de lokalen huren: KLJ Nationaal en fanfare De
Vredegalm. Deze laatste vzw moet nog opgericht worden. Over de huurprijzen is een overeenkomst gesloten waarin alle partijen zich kunnen
vinden. Ook de praktische zaken werden geregeld. De verenigingen
houden de lokalen en de omgeving op orde, de gemeente staat in voor het
maaien van het gras en het snoeien van bomen en hagen.

hulshout@n-va.be

Dorien Van opstal,
gemeenteraadslid
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2 000 euro voor handelaars bij hinder wegenwerken
Dankzij Vlaams minister Muyters (N-VA) ontvangen Hulshoutse handelaars, zelfstandigen en vrijeberoepers die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat
vanaf 1 juli een hinderpremie van 2 000 euro. De premie moet niet aangevraagd worden: de
gemeente kent ze automatisch toe. Vanaf dag 22 kan daar nog een extra vergoeding van 80
euro per dag bijkomen als handelaars gedwongen worden hun zaak volledig te sluiten.
Wie buiten de werfzone ligt, heeft enkel recht op de tegemoetkoming
van 80 euro per dag (vanaf de achtste sluitingsdag). De andere zelfstandigen en vrijeberoepers die het minder van toevallige passanten moeten
hebben, hebben sowieso enkel recht op de tegemoetkoming van 80 euro
per dag, vanaf de achtste sluitingsdag, of ze nu binnen of buiten de werfzone liggen.
N-VA Hulshout is blij dat de Vlaamse Regering op deze manier oog heeft voor de
handelaars die het bloeiende hart van onze samenleving zijn.

Kurt Winkelmans,
gemeenteraadslid

Quiz mee voor het Rode Kruis
Op 7 oktober organiseert N-VA Hulshout voor de vierde maal de dorpsquiz De sublieme iN-Val. Dit jaar gaat de opbrengst
integraal naar het Rode Kruis van Hulshout, meer bepaald naar de vervanging van de klassieke uitleenbedden door nieuwe,
duurdere, elektrische modellen.
Een nieuw bed kost momenteel 1 600 euro. Elk financieel duwtje in de rug is dan ook meer
dan welkom. Ben je geen quizzer maar draag je toch graag je steentje bij? Dan kan je een bijdrage leveren via rekeningnummer BE17 7333 2004 0921 van het Rode Kruis van Hulshout.

Vierde Dorpsquiz De sublieme iN-VAl

Zaterdag 7 oktober – 20 uur - Parochiecentrum Sint-Mattheus, Grote Baan 118 , Hulshout
Gemiddelde moeilijkheidsgraad – maximaal 6 personen per ploeg
Inschrijven via gustvandenbruel@gmail.com of 016 68 08 09

Herdenking Wereldoorlogen
Groot is het volk dat
zijne helden eert!

Wist je dat ...


je op zaterdag 8 juli weer van harte welkom bent in de parktuin van kasteel Hof ter
Borght in Westmeerbeek? Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag van 11 juli bundelt
en organiseert onze gemeente die zaterdag allerlei activiteiten om samen onze Vlaamse
identiteit te vieren. Jij komt toch ook?

onze N-VA-barbecue op 3 juni een groot succes was?
Het weer zat mee, de opkomst was talrijk, de sfeer zat
goed en het eten was lekker. Nogmaals bedankt voor jullie
aanwezigheid! Hopelijk mogen we jullie in de toekomst
weer verwelkomen op een van onze activiteiten.



In deze vaste rubriek herdenken we
onze dorpsgenoten die in deze periode
sneuvelden in één van beide Wereldoorlogen.
100 jaar geleden sneuvelde Pieter Jozef
Cortens (Hulshout), 25 jaar
(† 31 augustus 1917 – Adinkerke).
(met dank aan Maria Tobback en Jef
Verhaegen)

 de Vennecrossers van Houtvenne dit jaar
hun vijftigjarig bestaan vieren? Proficiat aan alle motorcrossers van toen en nu!
 bewoners van appartementen in onze gemeente door de
hernummering van alle gebouwen te horen krijgen van
meerdere gespecialiseerde firma’s dat ze niet weten hoe ze de
lange nieuwe huisnummers moeten invoeren? “Wie heeft zoiets
bedacht?” krijgen de inwoners te horen.

hulshout@n-va.be

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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