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V.U. Mark Meurrens
Booischotseweg 145
2235 Hulshout

N-VA-Startdag
met

Hulshout
Hij komt naar Hulshout!
Hij komt dus naar Hulshout, Jan Peumans. De voorzitter van het Vlaams Parlement, de Eerste Burger van Vlaanderen. Een hele eer!
Als ik de naam Jan Peumans hoor, denk ik spontaan aan die ene keer dat wij hem hebben ontmoet. Dat is nu zo’n 20 jaar geleden, in de tijd van de controverse rond de
aanleg van “De Brug over de Nete”, weet je nog?

JAN PEUMANS
voorzitter van het
Vlaams Parlement, en

ZONDER OMWEGEN
We probeerden toen verschillende besturen te overtuigen van ons groot gelijk en van
onze goede bedoelingen. Het eerste kabinet waar we konden binnenbreken was dat
van toenmalig VU-minister Johan Sauwens, waar we werden we opgewacht door
zijn kabinetschef Jan Peumans. Van bij het eerste contact was het vrijwel duidelijk:
“dit is gene gewone”, één brok energie, vriendelijk maar gedreven. We werden hartelijk onthaald, dat wel, met koffie en koekjes, maar er was geen tijd voor een gezellige babbel. Direct ter zake, naar de kern van de zaak, zonder omwegen. Om gelijk
te krijgen moesten we deugdelijke, doorslaande argumenten op tafel leggen.
NEVENEFFECTEN
Het dossier kreeg zijn normale verdere verloop en als toemaatje werden korte tijd
later zowel het landschap aan de Grote Nete als “’t Toreke” geklasseerd. Neveneffecten noemt men dat. We hebben nadien Jan Peumans wat uit het oog verloren. Hij
was jarenlang burgemeester van Riemst.

VERA CELIS
Vlaams Parlementslid
op dinsdag 5 april 2011
in de parochiezaal
Mattheuscentrum
Grote Baan 118 - 2235 Hulshout
19.30 uur:
gratis welkomstdrankje
20.00 uur:
toespraak Jan Peumans
over zijn engagement in
de N-VA en
over de politieke actualiteit,
heet van de naald.
IEDEREEN WELKOM!

EERSTE BURGER
Enkel jaren geleden kwam hij weer flamboyant in het nieuws als N-VA-volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. In de aanloop naar de verkiezing voor het
Vlaams Parlement in 2009 werd Jan door vriend en vijand en in alle kranten gekroond
tot het meest bekwame en meest actieve Vlaams Parlementslid. Na de verkiezingen
die voor de N-VA zeer succesrijk waren, werd Jan Peumans de voorzitter van het
Vlaams parlement, als het ware de “primus inter pares”, zoals Bart De Wever het zou
zeggen. Met recht mag hij zich nu de Eerste Burger van
Vlaanderen noemen.
Op 5 april komt hij naar Hulshout! En wat je over hem nog
niet te weten bent gekomen, kun je hem dan zelf vragen.
Mark Meurrens
Voorzitter N-VA Hulshout
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140 000 KG ZOUT!
Het was me het wintertje wel! Een hele berg zout
werd er in Hulshout uitgestrooid om onze wegen berijdbaar te houden. Honderden uren extra werk kwamen er aan te pas. Om de inzet niet te vergeten van
het personeel dat in die moeilijke omstandigheden
en op onmogelijke uren de baan op moest. Het mag
gezegd worden: wat dat betreft is onze gemeente een
voorbeeld voor vele andere gemeenten!
EXIT RIOOLBUIZEN
De oude betonnen rioolbuizen die jarenlang de affiches
van de verenigingen hebben gedragen zijn verdwenen. Ze worden vervangen
door nieuwe gemeentelijke aanplakborden. Tegelijk wordt ook een nieuw
reglement ingevoerd. Verenigingen mogen niet meer
zelf aanplakken maar moeten hun affiches of andere
boodschappen naar het gemeentehuis brengen. Het
gemeentepersoneel zal, tegen een kleine vergoeding,
de affiches aanplakken. Het grote voordeel is dat niemand zomaar alle borden kan komen volplakken
zonder ruimte te laten voor anderen.

Rioolbuizen:
vaarwel!

EEN NIEUWE CODEX
Sinds 1 maart
is de nieuwe
politiecodex
van toepasing.
Het is een verzameling van
alle
voorschriften en
afspraken die
moeten nageleefd worden om de samenleving wat
beter te laten functioneren: voorschriften inzake geluidsoverlast, hondenpoep, sluikstorten, noem maar
op. Het document is een lijvige knoet van ongeveer
120 bladzijden. Niet gemakkelijk om van buiten te
leren, maar dat is ook niet nodig. Je kan de politiecodex immers raadplegen op de website van de gemeente: www.hulshout.be en doorklikken naar
verkeer/veiligheid en dan naar politie/politiecodex.
GAS? GAS!
Tegelijkertijd met de politiecodex wordt ook het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS) ingevoerd. Het zal voortaan mogelijk zijn om
op een snelle en correcte manier de kleine overtredingen te sanctioneren die in de codex beschreven
zijn. Die overtredingen veroorzaken soms heel wat

n

Telex

n

Telex

overlast en hinder maar werden vroeger vaak niet
bestraft omdat het parket geen tijd had om er werk
van te maken. Minderjarige overtreders zullen in
voorkomend geval steeds bijgestaan worden door
een bemiddelaar.
FIETSPAD DE LINIE-WEG
Het fietspad had
Wanneer komt hier een nieuw
er wat ons befietspad?
treft al lang
mogen
zijn.
Maar het is hallucinant hoeveel
adviesraden en
instanties hun
zeg moeten hebben bij de aflevering van een vergunning voor de
aanleg ervan. Niet altijd onterecht, dat klopt, maar
de aanleg van het fietspad “de Linieweg” moet daardoor steeds maar uitgesteld worden. Nu loopt de discussie nog over het materiaal voor de wegbedekking:
wordt het asfalt? Beton? Dolomiet? Het dossier bevindt zich in de eindfase. Wij wachten verder af …
PAROCHIEZAAL WESTMEERBEEK
De parochiezaal van Westmeerbeek moet dringend
hernieuwd worden, daar twijfelt niemand aan en
daar hebben we als kartelpartner ook fel op aangedrongen. De onderhandelingen zijn al een
De parochiezaal moet
tijdje aan de gang en nu
dringend opgeknapt
krijgt het dossier toch
worden.
stilaan vorm. Er is een
budget uitgetrokken
om nog dit jaar een volledig plan te laten uitwerken. Dat zal nodig
zijn, want tegen 1 juli
zou de zaal haar deuren
sluiten.
Op zaterdag 19 februari werd het nieuwe,
prachtige lokaal voor de naschoolse opvang in
Houtvenne aan het publiek voorgesteld.

Sus Van Lommel:
“Al 60 jaar conciërge
in Kasteel Ter Borght”
Het kasteel Ter Borght is al eeuwen de oogappel van
Westmeerbeek. Helaas werd het kasteel de laatste
tientallen jaren grondig verwaarloosd door een reeks
opeenvolgende eigenaars. Komt daar nu verandering
in? We willen het graag weten en dus is het tijd voor
een babbel met Sus Van Lommel, de conciërge van
het kasteel.
“Vroeger was ik gemeentearbeider”, vertelt Sus. “Burgemeester Janssens heeft ervoor gezorgd dat wij in de
boerderij van het kasteel konden wonen. Toen de toenmalige conciërge met pensioen ging vroeg de gemeente
ons of wij het onderhoud van het kasteel wilden doen
en dat hebben we gedaan. Het kasteel is intussen al verschillende keren van eigenaar veranderd, maar wij zijn
gebleven. We zijn nu 60 jaar verder en we zijn hier nog
steeds!”

Conciërge Sus
Van Lommel
zorgt al meer dan
60 jaar voor het
onderhoud.

achteruitgaan. Het is ook allemaal niet zo duidelijk wat
er nu allemaal staat te gebeuren. We gaan het allemaal
niet meer meemaken, vrees ik…”

Wat is de mooiste herinnering die je overhoud aan
al die tijd dat je hier in het kasteel woonde?
“Toen al onze kinderen en kleinkinderen klein waren …
Ze hadden hier alles: een tennisplein, een bootje om te
varen, een immens groot park, noem maar op! Samen
met onze kinderen hebben wij hier een schitterende tijd
beleefd. Ook aan de kinderen van de vroegere eigenaars heb ik mooie herinneringen. Zij komen hier nog geregeld over de vloer. Ook de feesten van vroeger met
bekende genodigden zoals Leo Tindemans (eerste minister van 1974 tot 1987) zal ik nooit vergeten!”

Welke bestemming zou jij het kasteel geven als je
kon kiezen?
“Ik zou het domein open stellen voor wandelingen,
zodat de mensen het park zouden kunnen bezoeken. Ik
zou graag zien dat de vijver terug mooi wordt opgekuist, net zoals de wandelwegen. Ik zou dat wel beperken tot geleide wandelingen, want sommige mensen
zijn niet van goede wil en nemen maar mee wat ze willen. (Ondertussen hebben we vernomen dat het park inderdaad ter beschikking gesteld zal worden van de
stichting Kempisch Landschap en dat het zal opengesteld worden voor het publiek. Goed nieuws dus.)

Wat heb je hier de laatste twee jaar zien gebeuren?
“De zwammen zijn nu in heel het kasteel verwijderd en
ook het dak is gedeeltelijk vernieuwd. Voor de rest zien
wij hier niet zo veel gebeuren. Het heeft allemaal wat te
lang geduurd. We hebben het kasteel met lede ogen zien

Zijn er nu nog activiteiten in het park of het kasteel?
“Schoolkinderen komen hier het park bezoeken. Dat is
erg leuk, hoor. Zij worden dan rondgeleid door gidsen
in het park. Je vindt hier nog prachtige oude bomen en
een schitterende vijver met heel wat leven in!”
Er zijn geruchten dat er een
ondergrondse vluchtweg zou
bestaan vanuit het kasteel
naar de Dreef. Jij hebt toevallig niks gezien?
“Och ja! Die legende houdt al
jaren stand. In de Dreef ligt een
vreemde heuvel waar de zogenaamde gang zou uitkomen.
Ik weet het niet. Ik denk niet
dat er mannen zot genoeg
waren om zo’n lange gang te
graven!”
Sus samen met
afdelingssecretaris en
gelegenheidsjournalist
Stef Mattheus voor het kasteel.
Er is nog heel wat werk
aan de winkel!

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
onze nationaliteit. We lezen het in de
onze bro
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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o
staande ns de onderbon teru
g!

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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