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V.U. Mark Meurrens
Booischotseweg 145
2235 Hulshout

N-VA Hulshout nodigt
haar leden en alle
nieuwsgierige sympathisanten uit voor:
'N-VA-LENTIJNSHAPJE
Zondag 12 februari
14 uur
Parochiezaal Westmeerbeek
Mgr. Raeymaeckersstraat

N-VA in 3D: denken, durven, doen
Enkele weken geleden hakte N-VA Hulshout definitief
de knoop door: voor de gemeenteraadsverkiezingen op
14 oktober zullen wij een eigen lijst indienen. Het kartel met
CD&V wordt dus niet verdergezet.
Het was geen gemakkelijke beslissing want we beseffen dat
ons een ernstige taak wacht. Toch hebben we er vertrouwen
in en voelen we ons sterk genoeg om de uitdaging aan te gaan.

© Dan Taylor

In de huidige omstandigheden zijn we het aan onszelf verplicht om onder eigen vlag aan de verkiezingen deel te nemen. We willen aan de kiezers in Hulshout de kans geven om een eerlijke en duidelijke keuze te maken. Dat is,
zo denken wij, belangrijker dan de zekerheid van een paar zetels in de gemeenteraad.

Op deze activiteit kan je met ons
genieten van een hapje en een
drankje.
Tegelijkertijd kan je kennismaken
met N-VA Hulshout. Ontdek wie
we zijn, wat we doen en wat we
willen.
Je kan ons ook geheel vrijblijvend
een financieel steuntje geven.

IEDEREEN IS
VAN HARTE WELKOM!

EEN GELOOFWAARDIG ALTERNATIEF
Als een onafhankelijke en ongebonden partij hoopt N-VA Hulshout ten volle de
gelegenheid te krijgen om de eigen ideeën ook in onze gemeente uit te dragen. We
denken en hopen dat we met het vooruitstrevende programma van de N-VA ook in
Hulshout het verschil kunnen maken.
Als we door de verkiezingen de kans zouden krijgen om mee te werken aan het
bestuur van onze gemeente, willen we dit kunnen doen vanuit onze eigen sterkte.
ONZE BESTE WENSEN VOOR 2012
Laat de moeilijke tijden die ons in 2012 wachten niet aan je hart komen en maak er
het beste van! N-VA Hulshout belooft alvast om ook dit jaar jaar enthousiast en constructief te blijven meewerken aan een beter bestuur van onze gemeente.
Nancy, Jef, Myriam, Leen, Danny, Jean-Paul, Kurt, Gust, Stef en Mark
wensen je een gelukkig en vredevol 2012!

N-VA-afdeling verwelkomt
nieuwe medewerkers
Onlangs kwamen er enkele medewerkers bij in het bestuur van N-VA
Hulshout. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes
met hun politieke engagement. In deze editie van ons huis-aan-huisblad stellen de nieuwelingen zich kort aan u voor.
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Mijn naam is Nancy en ik woon sinds 2002 in Westmeerbeek. Oorspronkelijk
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in de buurt. Na wat rondkijken ben ik dan uiteindelijk in ‘Merrebeek’ beland.
Daar heb ik een nieuwe thuis gevonden. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in
politiek en beleid, vooral op het gebied van gezondheidszorg. Ik ben dan ook blij dat ik de
kans gekregen heb om met de N-VA die passie om te zetten in daden.
Ik heb steeds een sterke interesse gehad in politiek, economie en al wat er leeft in de maatschappij. Mijn visie op allerlei politieke onderwerpen stemt erg overeen met de N-VA-standpunten. Toen men mij vroeg om toe te treden tot het bestuur van
onze afdeling, was dat dus een gemakkelijke keuze. Ik zal van
achter de schermen meewerken aan de uitbouw van N-VA
Hulshout. Ik geloof dat er met gezond verstand iets moois
van onze gemeente gemaakt kan worden.
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Ik ben 38 jaar en papa van twee kindjes. Wij wonen in de
Kerkstraat van Hulshout. Daar baat ik eveneens een zaak
uit met mijn vrouw. Mijn familiale roots liggen in Hulshout: ik ben er niet geboren maar wel getogen. De interesse
in politiek is er al vele jaren. De N-VA spreekt mij enorm aan en vermits
de partij in Hulshout terug uitgebouwd moest worden, voelde ik mij geroepen om
mee op de kar te springen.
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Hulshout doneert
Op 22 november legde Renée Van Tricht een aandoenlijke getuigenis af over orgaandonatie. Haar
zoon werd in 1985 gered door een orgaantransplantatie. Uit dankbaarheid ijvert Renée ervoor om de anonimiteit na transplantatie op te heffen, wanneer beide
families hiermee instemmen.

Gestimuleerd door deze positieve verhalen wil N-VA
Hulshout nogmaals een warme oproep tot medemenselijkheid doen. Regel een positieve registratie en
geef zo uitdrukkelijke toestemming voor het afstaan van
organen. Zo hoeft de naaste familie hierover niet meer te
beslissen in moeilijke momenten.

Het betoog van Renée werd extra kracht bijgezet door
getuigenissen van enkele mensen die door een transplantatie een nieuw leven hebben gekregen. In de marge
van dit gesprek deed Christine Luyten uit Westmeerbeek
een oproep voor stamceldonatie. Ook zij dankt haar volledige genezing aan een donor.

Voor registratie kan je terecht in het gemeentehuis. In
september gaf het N-VA-bestuur van Hulshout, samen
met enkele sympathisanten, al het goede voorbeeld en
ging in groep naar het gemeentehuis.

Het N-VA-bestuur
doneert!

Meer inlichtingen kan je bekomen bij:
Renée Van Tricht - www.reneevantricht.be
Christel Luyten - luytenchristel@skynet.be

Uit de gemeenteraad
BELASTINGEN BLIJVEN NAGENOEG ONGEWIJZIGD
Op het einde van elk jaar, meestal in de laatste zitting van
de gemeenteraad, worden de belastingen en investeringen voor het volgende jaar vastgelegd. Wat de belastingen betreft, die blijven zo goed als ongewijzigd. Dat zal
niemand verbazen: geen enkel gemeentebestuur zal de
belastingen verhogen in een verkiezingsjaar. Logisch
toch? Omdat de federale belastingen hoe dan ook zullen
verhogen, onder meer door
de afschaffing van een aantal
fiscale aftrekposten, zal ook
de gemeente daar in gelijke
mate een graantje van meepikken via de opcentiemen.
INVESTERINGEN IN 2012
Belangrijkste investeringen voor dit jaar zijn:
• De heraanleg van de Grote Baan
• De restauratie van de parochiezaal van Westmeerbeek
• De restauratie van de site van de oude school in
Houtvenne
Voor die drie projecten alleen al moeten leningen aangegaan worden voor een bedrag van ongeveer 3 miljoen
euro. Verder plant de gemeente de aankoop van gronden
voor het diensten- en zorgcentrum (een half miljoen) en
de heraanleg van de Paalsteenstraat en de Peerdekerkhofstraat (300 000 euro). Hier worden ook de riolen vernieuwd.

WELDRA ZONE
30-50-70 IN
HULSHOUT
In enkele buurgemeenten bestaat al enige tijd een zonesysteem voor maximumsnelheden op de openbare weg. De gemeente wordt
ingedeeld in een aantal zones met snelheidsbeperkingen
van respectievelijk 30, 50 en 70 km/u. Het voordeel is dat
men heel wat minder borden langs de weg moet plaatsen. Sinds enkele jaren bestudeert ook Hulshout dit systeem. Eindelijk worden er op het budget van volgend
jaar de nodige middelen ingeschreven om dit zonesysteem hier effectief toe te passen.
OUDE SCHOOL MAAKT PLAATS VOOR
APPARTEMENTEN
De Kleine Landeigendom heeft
voor het oude schoolgebouw aan
de Grote Baan een vergunning
aangevraagd om appartementen
te bouwen. Het werd hoog tijd dat
iets gebeurde met het gebouw.
Hoewel specialisten beweren dat
de gevel van de oude school niet
naar beneden zal komen, houdt
iedereen die er langs loopt zijn
hart vast. Positief is wel dat de
oude gevel geïntegreerd wordt in
het nieuwe gebouw.

Traject 2012
De verkiezingen zijn nog een eindje weg maar de N-VA laat er geen gras over groeien. Al in april 2011 begonnen
wij met de voorbereiding. Traject 2012 moet ons via een reeks vormingsdagen wegwijs maken in de middelen waarmee men een gemeente op een moderne manier kan besturen. Alle beleidsdomeinen komen aan bod: van milieu tot
onderwijs, van sport en cultuur tot ruimtelijke ordening, van mobiliteit tot energievoorziening.
In het voorjaar zal N-VA Hulshout haar programma in concrete plannen gieten voor onze gemeente. Wie daarover
wil meepraten en zelf interessante voorstellen heeft, kan contact opnemen met een van onze bestuursleden of mailen
naar hulshout@n-va.be.

Laat van je horen!
Ben je sociaal geëngageerd? Ben je open, rechtlijnig en consequent? Hou je van een partij
die zegt wat ze doet en daarbij ook nog doet wat ze zegt? Dan ben je meer dan welkom
bij N-VA Hulshout. Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze bestuursleden.
Door nu lid te worden ondersteun je onze lokale werking. Meer info krijg je via
hulshout@n-va.be of stef.mattheus@n-va.be.
Je kan je ook onmiddellijk laten inschrijven door 12,50 euro te storten op het rekeningnummer van N-VA Hulshout met vermelding van je naam, voornaam en geboortedatum. Jongeren onder de 30 jaar betalen slechts 5 euro, inwonende bijleden betalen maar
2,50 euro.
Bankgegevens:
IBAN: BE10 8601 1533 5204 - BIC: SPAABE22 op naam van N-VA Hulshout.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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