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Ontbijt N-VA groot succes 
Het N-VA-ontbijt op 21 januari was weer een groot succes. Meer dan 100 honge-
rige leden en sympathisanten passeerden gewillig langs de uitgebreide buffetta-
fel en lieten het zich zonder enige twijfel smaken. Bedankt iedereen!  
Wij nodigen je nu al graag uit voor de volgende 
editie.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Beste Hulshoutenaar 
De N-VA heeft niet stilgezeten de vorige 
maanden. Ons verkiezingsprogramma 
krijgt vorm en onze kandidatenlijst valt in 
de plooi. Graag lichten we in deze uitgave 
weer een tipje van de sluier op.
Dit blad staat verder vol met interessante 
artikelen over Hulshout. We zullen er ook 
weer bij zijn met onze stand op de Bloe-
menmarkt op 1 mei en dat is deze keer in 
Houtvenne. Je kan er, zoals steeds, terecht 
voor een babbel en een drankje.

Ik wens jullie veel 
leesgenot en ook 
veel zonnige en 
warme dagen tot 
slot!

Danny MATTHEUS
Afdelingsvoorzitter

Kom op 1 mei naar  
de Bloemenmarkt in 
Houtvenne 
Bezoek onze stand op de Bloemenmarkt en 
maak er kennis met de N-VA van Hulshout. 
Bij een gezellige babbel met onze mandata-
rissen en bestuursleden, kunt u er bijvoor-
beeld genieten van een frisse Vlaamsche 
Leeuw. Bovendien hebben we voor alle 
kinderen een kleine verrassing klaar.

Wij verwelkomen u graag! Tot dan!

N-VA Hulshout schenkt elektrisch bed
aan Rode Kruis
Het Rode Kruis van Hulshout is volop bezig zijn klassieke uitleenbedden 
te vervangen door elektrische modellen. Dat is een dure aangelegenheid. 
N-VA Hulshout wil hen hierin graag steunen. 
Het bed komt er met de opbrengst van 
de dorpsquiz ‘De sublieme iN-VAl’. Een 
welgemeende dankjewel dus aan alle 
deelnemende ploegen. Ook de N-VA-
mandatarissen deden een duit in het zakje. 

Uiteindelijk kwam men tot het bedrag van 
1 745 euro. Laten we zeggen dat het een 
mooi nieuwjaarsgeschenk voor het Rode 
Kruis van Hulshout is.

De N-VA heeft een hart 
voor Hulshout
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Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Wie zijn Anne Horemans en Stefaan Pelgrims?
Op 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen weer naar de stembus om een nieuwe gemeente- en 
provincieraad te verkiezen. Daarom stellen we met plezier twee kersverse gemeentelijke kandidaten 
van onze partij aan jullie voor.

Wie is Anne Horemans? 
“Ik woon sinds 2015 samen met mijn verloofde op de 
Grote Baan in Hulshout. We kozen voor Hulshout, omdat 
ik hier een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht. 
In Café d’Enneke, het café van mijn grootmoeder ‘Bertha 
van de Miek’, kon je me regelmatig terugvinden en ook 
nu nog spring ik er geregeld binnen. 

Van opleiding ben ik leerkracht en opvoedster. Ik werk 
momenteel als zorg- en AN-leerkracht in een lagere 
school in Borgerhout. Als zorgleerkracht ondersteun ik 
de klasleerkracht en kinderen met leermoeilijkheden. Als 
AN-leerkracht zet ik mij in voor anderstalige nieuwko-
mers. Ik hecht veel belang aan het welbevinden van de 
kinderen en de rest van het gezin. Ik ben ervan overtuigd 
dat we via welbevinden tot binding komen en zo tot een 
goede integratie in onze maatschappij. Zonder welbevin-
den kan een kind niet tot leren komen.

In mijn vrije tijd geniet ik ervan om te gaan wandelen of 
joggen met mijn hond Onah in de prachtige Herenbossen 
of aan de Nete.

Ik heb voor de N-VA gekozen omdat dit de partij is waar 
ik mezelf het beste thuis voel. Ik kijk ernaar uit om samen 
te bouwen aan de toekomst van Hulshout!”

Wie is Stefaan Pelgrims?
“Ik ben een geboren 
Hulshoutenaar. Door mijn 
vrouw, Stephanie Bergen, 
te volgen naar haar dorp, 
woon ik nu in Houtvenne. 
Ik werk als leerkracht 
lichamelijke opvoeding in 
een basisschool in Sint-
Jozef-Olen. 

In mijn vrije tijd speel 
ik voetbal bij De Zwarte 
Duivels in Westmeer-
beek. Als lid van KWB 
Hulshout pik ik ook graag enkele van hun activiteiten 
mee. Sinds enkele maanden maak ik bovendien deel uit 
van het gemeentelijke directiecomité AGB Sport.

Ik ben jaren lid en leider geweest bij de Chiro van Huls-
hout. Ook bij AKABE, de scoutsgroep voor kinderen met 
een mentale of fysieke beperking, ben ik enkele jaren 
leider geweest in Pijpelheide. Dit heeft mij met voor- en 
tegenspoed gevormd tot de persoon die ik nu ben en daar 
ben ik nog steeds erg dankbaar voor. 

Door mijn familie ben ik in de politiek terechtgekomen. 
Mijn grootvader, Jos Deckers (‘de bakker’), was een 
trouwe aanhanger van de Hulshoutse afdeling van de 
Volksunie. Bij de vorige verkiezingen was mijn moeder, 
Myriam Deckers, lijsttrekker voor N-VA Hulshout.

Wanneer mij gevraagd werd of ik interesse had in de 
Hulshoutse politiek, ben ik mezelf beginnen afvragen wat 
mijn drijfveren zouden kunnen zijn. Lang moest ik er niet 
over nadenken. Zowel sport, jeugd als onderwijs zijn voor 
mij belangrijke pijlers. Onze jeugd is onze toekomst. Wij 
moeten ze koesteren en ruime kansen geven om zichzelf 
te ontdekken en te ontplooien. 

Als gemeente kunnen wij voor onszelf en onze kinderen 
ook trachten mee te werken aan een schonere wereld om 
in op te groeien en te leven. Als we allemaal ons steentje 
bijdragen kunnen we tot mooie resultaten komen.
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Stop de ontgravingen
De burgemeester slaat zichzelf op de borst over de ‘nieuwe’ begraafplaatsen. Hij pakt graag uit met de 
koude becijfering qua oppervlakte en kostprijs van de aangelegde klinkers en verhardingen. Precies 
waar we allemaal op zaten te wachten…

Dierbaren uit hun graf
Volgens de burgemeester kunnen we dankzij deze werken onze 
dierbaren ook in de toekomst in de eigen dorpsgemeenschap 
begraven. Klinkt goed, maar daarvoor moesten er wel eerst 806 
‘dierbaren uit de eigen dorpsgemeenschap’ ontgraven worden. 
771 ‘dierbaren’ kregen hun overplaatsing naar een massagraf, 13 
gingen de oven in en 22 werden herbegraven op een andere plek.

Geen ontgravingen met N-VA
Drie keer heeft de N-VA gevraagd om de ontgravingen stop te 
zetten. Drie keer heeft de meerderheid onze vraag naast zich 
neergelegd. Meer nog: er zullen nog ‘dierbaren’ ontgraven worden. 
Laat het echter klaar en duidelijk zijn: wanneer de N-VA na de 
gemeenteraadsverkiezingen in de meerderheid zit, zijn de plan-
nen van deze oneerbiedige werken het eerste wat we begraven (of 
verbranden).

  De problemen met de beuk waren al langer bekend. 
Het gemeentebestuur had eerder moeten ingrijpen.

Koen VAN HOOGTEN
Gemeenteraadslid

Gemeentebestuur had eerder moeten ingrijpen
Omgevallen boom zorgt voor schade
Op zondag 10 december 2017 sneuvelde de monumentale beuk aan de pastorie van Hulshout. Bij het neer-
gaan van de bijna een meter dikke boom werden vier auto’s volledig vernield. Als bij wonder bleef het enkel 
bij materiële schade en vielen er slechts enkele lichtgewonden.

Voor hetzelfde geld was de schade veel groter. Er was aan de kerk 
namelijk een kerstmarkt gepland, maar door het barre winter-
weer vond die gelukkig plaats in de parochiezaal. Zodoende was 
er op dat moment weinig volk op de parking. Er vielen slechts 
enkele lichtgewonden. 

Mogelijke oorzaak
Op het eerste gezicht was het een combinatie van hevige sneeuw-
val en felle wind die aan de basis van dit voorval lag. Het ware 
probleem zat echter dieper ‘geworteld’, want bij nader toezicht 
bleek het wortelstelsel rot te zijn. 

Een mogelijkheid is dat men bij de aanleg van de parking fouten 
gemaakt heeft. Zo heeft men tot heel kort bij de boom uitgegra-
ven. Wellicht werd daarbij een deel van de wortels afgerukt en is 
er op die manier een schimmelinfectie in de boom terechtgeko-
men. Daarna is het wortelstelsel volledig afgestorven. 

Een andere mogelijke oorzaak is dat de schimmelinfectie ont-
stond na het verwijderen van dood hout en het bijsnoeien van de 
boom. Ten slotte kan het ook zo zijn dat, na het verwijderen van 
laag kreupelhout en een haag, de boom solitair kwam te staan. 
Voor een beuk kan dat nefast zijn. De zon verhit de stam en de 
boom sterft uiteindelijk.

Verantwoordelijkheid?
De betrokken verzekeringsmaatschappijen hebben nu  
hun experts aangesteld om alles uit te klaren, maar de  
bijna een eeuw oude boom stond op openbaar domein 
en dus is het gemeentebestuur verantwoordelijk. 

Het was trouwens al lang duidelijk dat er een  
probleem was met de boom. Vele Hulshoutenaren 
vragen zich dan ook terecht af waarom het  
gemeentebestuur al die jaren niets ondernomen  
heeft.

Gust VAN DEN BRUEL
Gemeenteraadslid
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N-VA stelt parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd voor
Op de gemeenteraad van januari stelde onze fractie opnieuw voor om enkele zones in te richten met be-
perkte parkeertijd en dit op vraag van verscheidene burgers. Sommige parkeerplaatsen, waaronder zelfs 
die voor mindervaliden, worden beschouwd als privéparking. 

Ganse dagen staat hetzelfde voertuig gestald op een open-
bare parkeerplaats. Vaak nabij handelszaken of openbare 
plaatsen. Dit tot ergernis van vele burgers en nog meer van 
lokale handelaars en hun klanten. 

De meerderheid wees het voorstel van de 
hand. De politie kan dat toch niet contro-
leren, vindt men. De agenten moeten zich 
met belangrijkere zaken bezig houden zo-
als boeven pakken, werd vervolgd. We ge-
loofden onze oren niet. Op zo’n moment 
waan je je toch in een Jommekesstrip in 
plaats van in een gemeenteraadszitting.

Uw verkeersveiligheid is onze prioriteit 
N-VA dringt aan op verkeersveilige ingrepen bij sporthal
Eind vorig jaar vond er in de gemeentelijke 
sporthal een groot Vlaams dansevenement plaats. 
Heel wat burgers stelden zich echter vragen bij de 
verkeersonveiligheid in de nabije omgeving op dat 
moment. 

N-VA drong meermaals aan op ingrepen
De verkeerssituatie bij het sportcomplex Joris Verhaegen in 
Hulshout is al jaren een heikel discussiepunt tussen het ge-
meentebestuur en de verenigde oppositie. Als N-VA vroegen 
wij herhaaldelijk om, gezien de vele vaak jeugdige bezoe-
kers, op zijn minst ter hoogte van het sportpark structurele 
ingrepen aan te brengen op het vlak van verkeersveiligheid 
door onder meer snelheidsbeperkende en -remmende maat-
regelen in te voeren.

Omdat het gemeentebestuur hier resoluut weigert op in te 
gaan, vindt de N-VA dat er op die plaats toch minstens tij-
delijke maatregelen noodzakelijk zijn bij de organisatie van 
evenementen. Zeker nadat er zich enkele jaren geleden in 
die context een zwaar verkeersongeval met dodelijke afloop 
voordeed. 

Bewoners en N-VA slaan de handen in elkaar
Omdat we van heel wat omwonenden en toevallige passan-
ten vragen en bedenkingen kregen over de grote verkeers-

stroom van deelnemers en toeschouwers die de danswed-
strijd eind 2017 met zich meebracht, brachten we het punt 
begin januari op de gemeenteraad. De bevoegde schepen zei 
dat zowel de gemeente als de organisatie verrast waren door 
de grote opkomst, maar ze deelde niettemin onze bekom-
mernis. Verder gaf ze aan in de toekomst rekening 
te zullen houden met de bezorgdheden. Haar 
bemoedigende woorden waren echter nog 
niet koud of de burgemeester trok de 
onveilige situatie al in twijfel.

Bart CEULEMANS
Gemeenteraadslid

Kurt ALBERT
Gemeenteraadslid
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N-VA zet het nieuwe jaar goed in
Ondanks het gure weer zakten weer enkele duizenden leden en sympathisanten op 13 januari af naar 
de Nekkerhal in Mechelen, om 2018 met een stevig feestje in te zetten. Ook onze afdeling tekende 
opnieuw met een ruime delegatie present.

Algemeen voorzitter Bart De Wever blikte in zijn openingstoespraak 
terug op het voorbije jaar. “2017 was opnieuw een jaar waarin we op de 
proef werden gesteld”, zo zei hij. “Maar de N-VA zal ervoor zorgen dat 
iedereen morgen thuiskomt in een veilig en welvarend Vlaanderen.”

En nadat alle N-VA-ministers en -staatsecretarissen een voor een in de 
bloemetjes waren gezet voor hun verwezenlijkingen, mocht de gast-dj 
van dit jaar, Johan Van Overtveldt, het feest officieel aftrappen. 

Wist je dat …
... er jaarlijks zo’n twaalf miljoen ton plastiekafval in de oceanen 
terechtkomt? Als Hulshoutse consument kan je dat helpen voorkomen 
door je plastiekafval goed te sorteren in een aparte groene of roze af-
valzak. Ware het niet dat onze gemeente die zakken opnieuw weigert 
in te voeren. Nochtans bestuurt er een groene partij mee in Hulshout.
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