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V.U. Mark Meurrens
Booischotseweg 45
2235 Hulshout

Onze afdeling groeit

Hulshout doneert
Met deze actie wil Renée Van
Tricht de mensen in Hulshout
oproepen om zich te laten
registreren als orgaandonor. Een
nieuw orgaan betekent immers
voor vele mensen een nieuwe
start, een nieuw leven!
‘Hulshout doneert’ wil zich
engageren om mensen een
nieuwe kans te geven. Dat is
toch een mooi gebaar van
medemenselijkheid.
N-VA Hulshout wil deze
actie zeker steunen. Daarom
maken we in dit blad graag plaats
om de donoractie bekend te
maken. We nodigen jullie ook uit
op een infoavond.
DINSDAG 22 NOVEMBER
20 UUR
PAROCHIEZAAL HULSHOUT
GROTE BAAN 118
DE TOEGANG IS GRATIS.
Renée Van Tricht zal je alle
informatie geven die verband
houdt met orgaandonatie. Haar
zoon Kurt kreeg als kleine peuter
een nieuw leven door een
levertransplantatie en blijft nu als
volwassene uiterst dankbaar
tegenover zijn donorfamilie.
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Recent kwam Leen Verlinden het bestuur van
N-VA Hulshout versterken. Leen is een jonge
moeder van twee kleine peuters. Ze verhuisde
in 2009 met haar gezin naar de Stationsstraat 53
in Westmeerbeek.
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“We hebben de oude secretariswoning gekocht
en we zijn druk bezig aan de verbouwing,” vertelt Leen. “Dit huis belichaamt voor een groot
deel de geschiedenis van ons dorp. Het verleden
bepaalt gedeeltelijk wie we zijn maar we moeten
ook vooruitzien naar de toekomst!”

“Ik ben er dan
ook van overtuigd dat de N-VA een belangrijke rol zal spelen in de
toekomst van ons dorp. Als ouder van twee zoontjes
ligt ons dat zeer nauw aan het hart. Dit is de manier
om mensen te bereiken en om zaken ten goede te veranderen!”

Als we er samen onze
schouders onder
zetten dan ligt er voor
de N-VA een mooie
toekomst in het
verschiet.

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 ook nog doet wat ze zegt? Dan
ben je meer dan welkom bij N-VA
Hulshout. Aarzel niet om contact op
te nemen met een van onze bestuursleden. Door nu lid te worden
ondersteun je onze lokale werking. Je
lidmaatschap loopt tot 31 december
2012.

Meer info:
mark.meurrens@n-va
stef.mattheus@n-va.be

De Grote Bevraging
In mei organiseerde het kartel CD&V-N-VA
een grote bevraging. De bevolking kon onder
meer haar mening te geven over een aantal projecten die nog op stapel staan of die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beloofd werden. Er
werd ook gevraagd welk project het meest dringend of belangrijk werd geacht. Op basis van het
honderdtal antwoorden dat we kregen, kunnen we
volgende vaststellingen doen.
SERVICEFLATS
De bouw van serviceflats aan het rusthuis werd met
grote voorsprong aangestipt als het belangrijkste project. Dit stond al in het verkiezingsprogramma van
2006 maar was nog niet aan concrete uitwerking toe.
Het bouwteam Zorgcampus Ter Nethe zal nu het
project bespoedigen. Binnen het jaar moeten de definitieve plannen uitgewerkt zijn.
MEER JOBS EN STEUN AAN HET
VERENIGINGSLEVEN
Na de recente sluitingen van onder meer Proseat en
Bonduelle (het vroegere La Corbeille) is de vraag
naar steunmaatregelen voor het creëren van jobs lo-

gisch. Dit is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.
Ook uitbreiding van de culturele infrastructuur en
steun aan het verenigingsleven staan hoog op het
verlanglijstje van onze inwoners. Er zijn de laatste
tijd wel enkele belangrijke initiatieven genomen om
de infrastructuur uit te breiden of te moderniseren.
Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Op zeer
korte termijn moet de ambitie zijn om een integraal
lokaal cultuurbeleidsplan op te stellen en een
beleidscoördinator aan te trekken.
GEEN FLITSPALEN
Hulshout wil noch flitspalen noch verkeersremmende ingrepen op de baan. Een beetje merkwaardig, want verkeersveiligheid houdt de mensen toch
heel erg bezig.
De besluiten van deze bevraging zullen we meenemen naar de verkiezingen van 2012. Wij zullen met
dit alles terdege rekening houden bij het uitstippelen
van ons programma.

Nieuws uit de Vlaamse Regering
WANDELNETWERK
KEMPENSE NETES
Goed nieuws voor de talrijke
wandelaars in en om Hulshout!
Minister Bourgeois had in zijn
budget voor 2011 ongeveer 63 000
euro veil voor de uitbouw van een
wandelnetwerk Kempense Netes.
Dit is onderdeel van een totaalprogramma van 3,8 miljoen voor
heel Vlaanderen.
Het Kempens netwerk overspant
de gemeenten ten oosten van het
Netekanaal: Nijlen, Berlaar, Herenthout, Heist-op-den-Berg en
Hulshout. Het sluit aan op het wandelnetwerk De
Merode in Westerlo. De vele wandelmogelijkheden

langs de Grote Nete vormen een meerwaarde van het
netwerk. De afwisseling van charmante dorpskernen
en kleinschalig landschappelijk erfgoed creëert een
aangename wandelsfeer.
DE VLAAMSE KINDPREMIE
Op initiatief van de N-VA besliste de Vlaamse Regering om vanaf 2012 een kindpremie toe te kennen. De
premie wordt uitbetaald in het jaar van de geboorte
en de twee daaropvolgende jaren. Samen met de
Vlaamse hospitalisatieverzekering is dit voor de
N-VA een prioriteit bij de uitbouw van een eigen
Vlaams sociaal beleid. De kindpremie garandeert gezinnen met kinderen een extra financiële ondersteuning en wordt uitbetaald voor elk kind, ongeacht het
gezinsinkomen. De enige voorwaarden zijn dat Kind
en Gezin het kind moet opvolgen dat het aangesloten
is bij de Vlaamse Zorgkas.

10 jaar N-VA
De N-VA bestaat 10 jaar. Dat werd massaal en uitbundig gevierd met een groot volksfeest in Bokrijk. Het kleine mosterdzaadje dat in 2001 door Geert Bourgeois werd gezaaid, is op
korte tijd uitgegroeid tot een reuzenboom: de grootste partij in
Vlaanderen.
1 200 kinderen vierden mee op het grote feest.

In Hulshout staat een villa…
Onbekende (?) actievoerders hebben op duidelijke
wijze hun ongenoegen laten blijken met de verloedering van de bekende Villa Janssens in Westmeerbeek.
Deze villa, volgend jaar exact een eeuw oud, is eigendom van De Kleine Landeigendom. Het waardevolle
gebouw is geen beschermd monument maar staat wel
op de Hulshoutse lijst van bijzonder onroerend erfgoed.
Als prachtig voorbeeld van vroeg-20ste-eeuwse villabouw moet men voor elke bouwkundige ingreep advies vragen aan de Dienst Monumenten.
De meest recente plannen willen het domein rond de
villa, samen met enkele aangrenzende percelen, klaarmaken voor woningbouw. De villa zelf zou afzonderlijk verkocht worden. Dat de huidige eigenaar deze villa
heeft laten verkommeren, is een schande. Helaas is dat
exemplarisch voor de nonchalance waarmee er wordt
omgesprongen met ons erfgoed. Het kan ook anders,
kijk maar aan de overkant van de straat…

Villa Janssens ligt er verkommerd bij.

…en een huis
In 1951 ondertekende België de Conventie van Genève. Hiermee verbindt ons
land zich ertoe bescherming te verlenen aan vluchtelingen op haar grondgebied. Iedereen die met reden vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit of
politieke overtuiging vreest, kan als vluchteling erkend worden.
Sinds 1 juni 2007 kiest de federale overheid voor materiële opvang tijdens de volledige duur van de behandeling van de asielaanvraag. Om hierin te voorzien, is
elk OCMW verplicht om een lokaal opvanginitiatief (LOI) te organiseren.

N-VA Hulshout hoopt dat asielzoekers
zich welkom voelen in deze nieuwe
OCMW-woning.

Bij aankomst in België worden de asielzoekers eerst vier maanden opgevangen in
federale opvangcentra. Nadien worden ze doorverwezen naar de LOI’s. De materiële hulpverlening aan deze gezinnen bestaat uit:
• bemeubelde huisvesting met verwarming
• een beperkt budget voor levensonderhoud
• betaling van medische kosten

Het OCMW zorgt er ook voor dat de kinderen naar school kunnen gaan en dat de volwassenen taallessen kunnen
volgen. Een voltijdse begeleidster verzekert dat het verblijf van de asielzoekers in Hulshout in de beste omstandigheden verloopt. Alle onkosten van de lokale opvanginitiatieven, inclusief de personeels- en begeleidingskosten,
worden door de federale overheid volledig terugbetaald. Momenteel kan het OCMW van Hulshout 21 personen
opvangen in de vijf woningen die het van de federale overheid huurt.
Op 19 september verklaarden alle leden van de OCMW-raad zich akkoord met de aankoop van een nieuwe opvangwoning in de Netelaan 21 met federaal geld. Het gebouw zal voornamelijk gebruikt worden voor de opvang
van gezinnen (slechts één gezin tegelijkertijd). De buurtbewoners werden door het OCMW geïnformeerd dat in de
woning regelmatig nieuwe gezinnen zullen wonen.

Snelheidsduivels
Vele inwoners schrokken zich een hoedje bij de resultaten van de snelheidsmetingen op de
Booischotseweg in mei: 65 % van de bestuurders reed te snel. De metingen werden vlakbij
de kleuterschool uitgevoerd. Daar geldt een variabele zone 30. Toch werden snelheden
gemeten van 120 tot 140 km/uur!
Na deze ontnuchterende vaststellingen werden er een week lang snelheidscontroles uitgevoerd, met 150 boetes tot gevolg. Het positieve resultaat van die controles is dat de gemiddelde snelheid op korte termijn drastisch daalde. Hieruit blijkt dat alleen een doorgedreven
hard optreden van de politie resultaat kan boeken.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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:
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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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