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HULSHOUT
N-VA stuurt 9 raadsleden
naar gemeenteraad

Onze lijsttrekker MYRIAM
DECKERS, verkozen met
553 voorkeurstemmen.

STEF MATTHEUS,
verkozen met 421
voorkeurstemmen.

V.U.: Mark Meurrens - Booischotseweg 145 - 2235 Hulshout - hulshout@n-va.be

Myriam Deckers, Stef Mattheus,
Nancy Anthone, Kurt Albert,
Jean Paul Thys, Gust Van den Bruel,
Sofie Van Lommel, Luc Van den
Vonder en Mark Meurrens zullen
de N-VA vertegenwoordigen in de
gemeenteraad.
Uit deze raadsleden zal de N-VA
twee kandidaten voorstellen om te
zetelen in de politieraad. Bovendien
zal de N-VA ook nog vier
kandidaten voorstellen voor de
OCMW-raad, waaronder Myriam
Deckers. Zij wil haar grote sociale
ervaring verder ten dienste stellen
van het OCMW, waar zij al twaalf
jaar prachtig werk heeft geleverd.
Zij zal in dat geval in de
gemeenteraad opgevolgd worden
door Kurt Winkelmans. Meer
gegevens over onze raadsleden
vind je op onze website
www.n-va.be/hulshout.

www.n-va.be/hulshout

SUPER BEDANKT!
Het was wel even spannend, die zondagnamiddag van 14 oktober, toen de
eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen liepen. Al gauw
werd duidelijk dat de N-VA afstevende op een gigantische overwinning.
Uiteindelijk werd er afgeklokt op 2 552 stemmen of 35,5 %, en niet minder
dan 9 zetels, wat een winst betekent van 8 zetels. Jullie hebben een duidelijk
signaal gegeven en Hulshout op zijn politieke grondvesten doen daveren!
Je kan begrijpen dat we bijzonder opgetogen zijn met dit onverwachte resultaat
en ook een beetje trots. Terecht, want onze N-VA-lijst behaalde hier in
Hulshout, op 12 gemeenten na, de hoogste score van heel Vlaanderen. Het
toont aan dat onze overwinning niet uitsluitend te danken is aan de algemene
populariteit van de N-VA, maar zeker ook voor een groot deel het gevolg is van
het jeugdige enthousiasme van onze ploeg, ons uitgebreide programma en
onze overtuigende campagne.
In naam van onze
21 kandidaten en
van het
afdelingsbestuur
wil ik iedereen
van harte
bedanken voor
deze massale
steun en voor het
betoonde
vertrouwen,
zowel voor de
gemeente- als
voor de provincieraad. Onzebijzondere dank aan iedereen die ons persoonlijk heeft gelukgewenst.
Dat deed enorm veel plezier.
We zullen jullie vertrouwen niet beschamen.
Mark Meurrens
Voorzitter N-VA Hulshout
N.B.: Je vraagt je misschien af hoe het komt dat wij met een dergelijk
resultaat niet de gelegenheid hebben gekregen om Hulshout de komende
zes jaar mee te besturen. Wel, dat is een apart en weinig stichtend verhaal.
Je leest er alles over op de volgende pagina’s. Het is alvast geen sprookje
met een happy-end geworden.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een weinig stichtend verhaal …

De verkiezingsuitslag gaf ons twee
opties om te kunnen deelnemen aan
het bestuur. De eerste was een
coalitie met CD&V. Dit leverde een
ruime meerderheid van 19 op
21 zetels. De tweede was een samengaan van de N-VA, Open Vld en
Groen. Ook dat was haalbaar, maar
dan met een zeer nipte meerderheid
van 11 op 21 zetels.

Vrouwen aan de slag, er
is werk aan de winkel.

Razendsnelle
onderhandelingen

Kort daarna zaten Open Vld en
Groen samen met ons rond de tafel.
Ook deze gesprekken leverden echter
niets op omdat Groen afhaakte.

Na kort beraad …
Na kort beraad en gesprekken binnen
de partij werd al snel ingezien dat het
deontologisch niet verantwoord zou
zijn 42 % van de kiezers uit te sluiten.
Een coalitie met CD&V betekende de
eerlijkste vertegenwoordiging voor
de gemeente. Daarop nam N-VA
Hulshout zondagavond het initiatief
om besprekingen aan te vatten met
de vertegenwoordigers van CD&V.
Ons voorstel: CD&V behoudt als
grootste partij de burgemeester en
twee schepenen, N-VA levert de
OCMW-voorzitter en eveneens
twee schepenen. Dat voorstel werd
ook gedragen door de vertegenwoordigers van CD&V. We spraken

Luttele minuten na het
CD&V bij monde van de burgemeester:
bekendmaken van de
“Een woord is een woord. We hebben een
verkiezingsuitslag zaten
gentlemen’s agreement.”
CD&V en Groen reeds rond
de onderhandelingstafel.
ondubbelzinnig af dat we een coalitie
Wilde CD&V in eerste instantie voor
zouden vormen. De verdere
een nipte meerderheid gaan zonder
de N-VA en zo 36 % van de kiezers in besprekingen zouden in de komende
week plaatsvinden, nadat eerst de
de kou laten staan? CD&V en Groen
achterban werd gehoord.
kwamen echter niet meteen tot een
akkoord. Of beter: Groen vroeg
bedenktijd. Of was er een tussenIn de volgende dagen …
komst van een ”hogere” hand …?
We hadden dus een mondeling

Een 'storm-achtige'
camapgne.

akkoord met CD&V. Er was duidelijk
afgesproken om ondertussen niet
meer met andere partijen te
onderhandelen. We wilden ook zeker
zijn van onze daadkracht in het
nieuwe bestuur en overlegden
uitvoerig met onze achterban over

Hulp uit onverwachte hoek.

mogelijke bevoegdheden voor onze
schepenen. Dit om onze
programmapunten maximaal te

En de provincieraad?
Zeker zo merkwaardig waren de uitslagen voor de provincieraad. De N-VA behaalde in Hulshout veruit de hoogste
score: 37 % of 2 574 stemmen (dus nog iets meer dan voor de gemeenteraad). CD&V bleef steken op 27 %, Vlaams
Belang volgde dan met 13 % en Open Vld, sp.a en Groen behaalden elk ongeveer 6 %.
Hiermee is Hulshout echter geen alleenstaand geval. In heel het district Herentals, de provincie Antwerpen en zelfs
heel Vlaanderen werden ongeveer dezelfde cijfers opgetekend. De N-VA overtreft in grote mate de absolute
recordcijfers van de federale verkiezingen van 13 juni 2011. Het geeft te denken!
Het is niet aan ons om goede raad te geven, maar de traditionele partijen CD&V, Open Vld en sp.a moeten zich maar
eens bezinnen over de kwalijke rol die ze blijven spelen in de PS-regering van Di Rupo. Ze schieten volop in eigen
voet.

hulshout@n-va.be

CD&V bij monde van de burgemeester:
“We kiezen voor het beleid en niet
voor de postjes.”

Onze kandidaten samen,
als één ploeg.

verwezenlijken binnen de coalitie.
We spraken daarop af om
donderdagavond de besprekingen af
te ronden en vrijdag het akkoord te
ondertekenen in aanwezigheid van
de hele ploeg.

Maar dan …
Donderdagmorgen 18 oktober kregen
we koudweg het bericht dat er
tussentijds een overeenkomst was
gesloten tussen CD&V en … Groen.
Dat ging regelrecht tegen alle

gemaakte beloftes en afspraken in!
Tot op vandaag hebben we geen
verklaring gekregen voor de
woordbreuk van CD&V. Of zou het
dan toch te maken hebben met de
postjes? We voelen ons dan ook
bedrogen. Erger nog: de Hulshoutse
kiezer is bedrogen!

Wat nu?
Trouw aan het gegeven woord wordt,
zoals je ziet, niet door alle partijen op
dezelfde manier beleden. De nieuwe

CD&V bij monde
van Rik Torfs
(DS, 15/11/2012):
"Woordbreuk
plegen, doe je niet."
- "Blijkbaar missen
we vandaag
essentiële politieke
ethiek." - "Een partij
die haar woord niet
houdt, verliest alle
geloofwaardigheid."

meerderheid dwingt ons nu in de
oppositie, maar we blijven niet bij de
pakken zitten. We gaan de volgende
zes jaar kordaat, kritisch en
constructief jullie belangen in de
gemeente verdedigen. Daar geven wij
ons woord op! En een woord is een
woord, toch?

Eindelijk serviceflats?
We lezen in de GVA van 17 oktober het volgende merkwaardige bericht: Burgemeester Geert Daems wil (…) als eerste
de serviceflats aan het rusthuis Sint-Barbara in de Dieperstraat in orde hebben.
”Het is zeer belangrijk voor de gemeente dat wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat deze serviceflats er zijn en
bewoond kunnen worden …”, dixit de burgemeester.
We vinden het vreemd dat Hulshout serviceflats gaat bouwen in Herselt terwijl wij er hier in Hulshout al zo lang op
zitten te wachten. Maar mogelijk is Herselt heel blij met zo'n onverwachts gulle buur.
Voor alle duidelijkheid: de serviceflats die de N-VA in haar programma heeft opgenomen, zijn wel degelijk bedoeld
voor Hulshout.

Word nu lid van N-VA Hulshout!
De verkiezingen hebben ondubbelzinnig aangetoond dat de N-VA in Hulshout aan een
steile klim bezig is. Daarom hebben wij nood aan een stevige achterban. Het worden
voor onze afdeling drukke, maar boeiende tijden met 13 raadsleden in de gemeenteraad
en het OCMW. Ondertussen willen we ook reeds de uiterst belangrijke verkiezingen van
2014 voorbereiden.
Daarom: word nu lid van de N-VA en steun op die manier onze werking. Je kan ook
actief meewerken aan de uitbouw van onze afdeling. We hebben je nodig! Meer info
vind je op onze website www.n-va.be/hulshout of via kurt.albert@n-va.be.
Je kan je ook onmiddellijk 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 2,50 euro.
Bankgegevens: IBAN: BE10 8601 1533 5204 - BIC: SPAABE22 op naam van N-VA Hulshout.

www.n-va.be/hulshout

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
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zowat
alles.
Dit land rijdt zichdaarom
steeds verder
En ondertussen
betaalt u wel
verandering
nu alvast.
centraal
op de verkiezingsde factuur.van
Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
on
aant

dern

al st

eme

Enkele vaststellingen:

rsve

arte

rtrou

wen
r
n
eme
aant
poth
rs
al be
eken
ursg
enot
eerd
indu
e be
strië
drijv
l
e om
en
conc
z
e
t
urre
ntiek
rach
vaca
t
ture
s
groe
ipro
gnos
es
inve
ster
inge
n
aant

nde

al hy

werk
loosh
eid
aanta
l faill
issem
enten
inﬂat
ie
loonk
ost
armo
ede
schul
dgraa
d
trans
f
e
r
s
koste
n van
de ve
rgrijz
ing
belas
tinge
n

STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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