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‘Blind date’ met Zuhal Demir!

Beste Hulshoutenaar,

Staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen en personen
met een beperking, Zuhal Demir, stelde op dinsdag 3 juli de lijst voor
waarmee N-VA Hulshout naar de kiezer trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Mevrouw Demir had daar een gegronde reden
voor: “Ik keek uit naar mijn ontmoeting met de lijsttrekker, Gust Van
den Bruel. Want Gust is blind, maar dat staat zijn politiek engagement
op geen enkele manier in de weg!”

Als je dit blaadje in handen hebt,
is de zomervakantie haast voorbij,
maar we hopen alleszins dat je een
deugddoende verlofperiode hebt
gehad.
Wij hebben alvast niet stilgezeten.
Ons verkiezingsprogramma, waarin
jijzelf trouwens een grote inbreng
hebt gehad, is af. Wij zullen dit in
de loop van de volgende weken
publiceren via verscheidene mediakanalen.
Onze kieslijst is volledig en alle
21 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn begin juli
voorgesteld aan de pers.
Je ziet, wij zijn er in elk geval klaar
voor!
Lees tot slot nog eens aandachtig
dit huis-aan-huisblad door en je
weet ongetwijfeld voor wie je gaat
stemmen op 14 oktober. Tot dan!
Danny Mattheus, voorzitter

Huidig fractieleider in de gemeenteraad
Gust Van den Bruel zal inderdaad de lijst
trekken van de N-VA in Hulshout. Gust
werd immers door het hele N-VA-bestuur unaniem naar voren geschoven als
lijsttrekker. De ambities bij de N-VA, dat
nu met 9 verkozenen in de gemeenteraad
zit, zijn groot: “We willen zelf aan het roer
staan in Hulshout.”
Gust Van den Bruel (61 jaar) is al lang
geen onbekende meer in Hulshout. Hij
stond mee aan de wieg van N-VA Hulshout en schreef zo mee aan het succesverhaal van de lokale afdeling. “Bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen behaalde
onze partij meer dan 35 % van de stemmen. “Toch werden we naar de oppositiebanken verwezen”, zegt Gust, “Maar dat
weerhield ons niet om stevig en constructief oppositie te voeren. Het huidige
gemeentebestuur heeft inderdaad vele
fouten gemaakt, één ervan zelfs
een onherstelbare!”

Een visie voor Hulshout!
“Onze lijst is een mooie doorsnede van

Veilig thuis in een welvarend Hulshout

betrokken en geëngageerde Hulshoutenaren, jong en oud, die allemaal hetzelfde
willen: een veilige thuis in een welvarend
Vlaanderen. Met die slogan trekt de N-VA
naar de kiezer”, zegt Gust Van den Bruel,
“Voor Hulshout zetten wij daarenboven
in op communicatie, verbondenheid en
behoud van de eigen Vlaamse identiteit.”
Mevrouw Demir is bijzonder tevreden.
“Ik ben blij met deze lijst sterke kandidaten, aangevoerd door Gust Van den Bruel.
Hij is dan ook de ideale kandidaat-burgemeester voor alle Hulshoutenaren. Laat
ik het zo stellen, voor iemand met een
visuele beperking heeft Gust een wel heel
duidelijke visie voor Hulshout!”

NB: Alle info over onze kandidaten en ons
programma kan je de komende weken in
je brievenbus verwachten!

Vergeet onze huisdieren niet!
De N-VA van Hulshout heeft een hart voor dieren. We deden op de GRZ van 11 juni het voorstel tot invoering, gebruik en promotie van de sticker ‘Red mijn huisdier’, een initiatief van Minister voor Dierenwelzijn
Ben Weyts (N-VA). Deze sticker kan het gemeentebestuur gratis bestellen bij de Vlaamse overheid.
Bij een brand spant de brandweer zich
tot het uiterste in om mensenlevens te
redden en de materiële schade te beperken. Maar de hulpdiensten zijn vaak niet
op de hoogte of er zich nog huisdieren in
het gebouw bevinden. De invoering van
de sticker ‘Vergeet onze huisdieren niet!’
biedt hiervoor een oplossing.
Met een eenvoudige maatregel kan men
dus voortaan ook dierenlevens redden.
Want de bedoeling is dat de eigenaars
van deze huisdieren de sticker op de
brievenbus of het venster van hun woning
kleven. Zo weten de hulpdiensten bij
brand onmiddellijk of er nog dieren in het
gebouw zijn. Op de zelfklever wordt ook
het aantal en de soort dieren vermeld.
Ons voorstel werd bij grote uitzondering
goedgekeurd!
Zwerfkattenproblematiek
Anderzijds was er tijdens het RTV-journaal van maandag 4 juni een item te

zien waarin de aanpak inzake zwerfkatten binnen onze gemeente gehekeld
wordt door een lokale dierenarts. Het
huidige (theoretische) verloop is als
volgt: na vangst van een zwerfkat, haalt
de dierenarts waar de gemeente mee
samenwerkt de gevangen kat bij de burger
thuis op, waarna hij de zwerfkat grondig
onderzoekt en deze vervolgens ofwel
castreert/steriliseert, ofwel euthanaseert.
Na behandeling worden de zwerfkatten
uitgezet op een willekeurige locatie in de
gemeente Herselt of Westerlo.
Alle lokale dierenartsen van binnen onze
gemeente weigeren hier echter aan mee
te werken, omdat de vergoedingen die de
gemeente hier tegenover stelt, compleet
ontoereikend zijn. Wij durven dus te
betwijfelen of er momenteel sowieso een
(grondig) onderzoek wordt uitgevoerd.
Op onze vraag of en hoe dit gecontroleerd
wordt, kon de bevoegde schepen Van
Looy (CD&V) ons alvast geen antwoord
geven.

Wanneer we opmerkten dat de weer
uitgezette zieke dieren een gevaar voor
besmetting van andere katten kunnen
betekenen, repliceerde de schepen dat
eigenaars van huiskatten hun dier hiertegen maar moeten vaccineren.
Op onze vraag waarom de schepen niet
in het nieuwsitem voor de camera kwam,
antwoordde ze dat ze niet thuis was. ‘De
kat was van huis’, zei ze al lachend...
Hieruit bleek duidelijk dat ze de ernst van
het probleem onderschat. Maar ja, een kat
in het nauw maakt rare sprongen.
Bart Ceulemans, gemeenteraadslid

Heibaan krijgt open grachten…
De gemeente is van plan de Heibaan te
vernieuwen en een gescheiden riolering
aan te leggen. Voor het hemelwater willen
ze, ook in de smalle zijstraten, open
grachten aanleggen, de rijbaan verbreden
en het fiets/voetpad beperken tot een 80
cm breed 2-richtingspad. De bewoners
zijn ongerust over de toekomst van hun
straat en worden in dit project onvoldoende gehoord door het schepencollege. Meer
nog, over de geplande uitvoering krijgen
verschillende bewoners door verschillende schepenen en instanties verschillende
informatie… Dus, ook dit gebrek aan
correcte communicatie stoort de mensen
enorm. “Men laat ons in het ongewisse!”, aldus een bewoner, “Uiteraard ben
ik voorstander van het scheiden van
regen- en afvalwater, ook in mijn straat.
Maar gelet op de eigenheid en specificiteit
ervan dient dit evenwel te gebeuren via
een ondergrondse oplossing voor
hemelwaterinfiltratie en -afvoer.”

verkiezingen@n-va.be

De bewoners vrezen dat de leefbaarheid
in de straten aanzienlijk zal verminderen.
Een brede open gracht heeft een direct
effect op de mobiliteit, de veiligheid,
de toegankelijkheid van de woningen
en de parkeermogelijkheden. Zo zijn er
verscheidene kleine zelfstandigen in deze
buurt waarvoor de heraanleg problematisch is. Een woordvoerder: “Wij verliezen
parkeermogelijkheden voor onze klanten.
Naar gewoonte wordt hieraan geen gehoor gegeven door het gemeentebestuur!”

Het buurtcomité stelt als alternatief een
ondergronds infiltratiesysteem voor

zoals in de Peerdekerkhofstraat en de
Paalsteenstraat. Daar werd wél gekozen
voor een efficiënt ondergronds riool voor
hemelwater in combinatie met een
infiltratiebekken. Zij zullen enkel tevreden zijn met een doordachte oplossing die
de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers voorop stelt.
Wij roepen het schepencollege op naar de
grieven van de inwoners van de Heibaan
en de zijstraten te luisteren en we
hopen dat er eindelijk een degelijke
dialoog volgt. Een gemeentebestuur dient
zijn verantwoordelijkheden op te nemen en
in alle transparantie te
communiceren met zijn
inwoners.
Wordt zeker vervolgd…
Laura Kunnen, kandidate

Bij-(on)vriendelijke initiatieven
In het gemeenteblad van maart riep het gemeentebestuur geïnteresseerden op om deel uit te maken van een
werkgroep die initiatieven voorstelt om een bij-vriendelijke omgeving te creëren in onze gemeente. Hiermee
verdoezelt men echter eerdere beslissingen die hier helemaal niet toe bijdragen, integendeel zelfs…
Eerst de theorie…
In 2017 heeft het gemeentebestuur ingetekend op het charter van ‘bij-vriendelijke
gemeente’, zo lezen we. Dit betekent dat
de gemeente er zich toe wil engageren
om de toenemende bijensterfte een halt
toe te roepen. Het opzet verdient uiteraard alle lof en steun, want bijen zijn van
cruciaal belang voor de mens. De land- en
tuinbouw zijn immers voor een belangrijk
deel aangewezen op natuurlijke bestuiving.
Bijensterfte neemt echter wereldwijd
alarmerend toe. Wetenschappers in
Vlaanderen geven aan dat vooral de
verminderde aanwezigheid van geschikt
voedsel voor de bijen, voornamelijk door
een verminderde biodiversiteit, aan de
basis ligt van dit probleem. Bijen moeten
voldoende nectar en stuifmeel vinden in
hun directe leefomgeving. Hedendaagse
akkers en weiden bevatten echter weinig tot geen bloemen. Lokale besturen
kunnen hierin een zeer belangrijke rol

spelen om al de biotopen in de gemeente
te verrijken en bij-vriendelijk te beheren.
… dan de feiten!
In eerste instantie kreeg onze gemeente,
net zoals alle Vlaamse gemeenten op dat
moment, reeds in april 2014 de uitnodiging vanuit Koninklijke Vlaamse
Imkersbond om toe te treden tot dit
charter. Waarom onze gemeente uiteindelijk ruim 3 jaar bedenktijd nodig had om
zich hiertoe te engageren, is ons alvast een
raadsel. Bovendien voorziet men in de
begroting t.e.m. 2019 geen extra budget
dat het bijenproject een extra boost zou
kunnen geven om die verloren jaren in te
halen.

Sinds 2015 steunen de gemeentelijke zaaidagen al op de betrokkenheid van onze
inwoners en leden van de milieuraad,
maar vanaf nu draagt het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voor deze
en andere, toekomstige bij-vriendelijke
initiatieven volledig en vooral schaamteloos over aan
geëngageerde vrijwilligers.
Dorien Van Opstal, gemeenteraadslid

Anderzijds besliste de meerderheidscoalitie van CD&V en Groen eerder al om het
project van de zomerse bloemenkorven
in alle dorpskernen stop te zetten. Het
is dan ook bijzonder hemeltergend om
te moeten lezen hoe men zich vol trots,
maar geheel onterecht op de borst klopt.

Herdenking WOI en WO!!
Groot is het volk dat zijne helden eert!
In deze vaste rubriek herdenken we, telkens per periode, onze dorpsgenoten die als soldaat sneuvelden in
één van beide Wereldoorlogen.
100 jaar geleden sneuvelden:
•
Karel Boogaerts (Westmeerbeek), 25 jaar, † 4 augustus 1918 – Beveren aan de IJzer, veldhospitaal
•
Jozef Van Rompaey (Hulshout), 25 jaar, † 29 september 1918 – Moorslede
•
Jozef Van den Bruel (Bruggeneinde), 23 jaar, † 30 september 1918 – dodelijk gewond bij
Moorslede, zelfde dag overleden in hospitaal L’ Océan te Vinkem
•
Paul Goemans (Westmeerbeek), 26 jaar, † 1 oktober 1918 – Klerken-Houthulst
•
Florant Van Looy (Hulshout), 23 jaar, † 5 oktober 1918 – Moorslede
•
Frederik Jacobs (Westmeerbeek), 20 jaar, † 19 oktober 1918 – Pervijze
•
Karel Emiel De Lat (Bruggeneinde), 34 jaar, † 4 november 1918 – Sint-Michielsbrugge
•
Victor Verbert (Hulshout), 27 jaar, † 4 november 1918 – Mallinghausen
•
Lodewijk Dauwen (Westmeerbeek), 23 jaar, † 11 november 1918 – Sint-Michielbrugge, hospitaal
75 jaar geleden sneuvelde:
•
Jozef Bruynseels (Hulshout), 23 jaar, † 11 november 1943 – omgekomen als 4de officier op de
SS Carlier die zonk bij een luchtaanval op het konvooi waar het schip deel van uitmaakte.
(met dank aan Maria Tobback en Jef Verhaegen)

Veilig thuis in een welvarend Hulshout

Kerkruïne Westmeerbeek geruïneerd...?
In het begin van deze legislatuur vroeg onze N-VA-fractie aan het gemeentebestuur werk te maken van de
opwaardering van de kerkruïne van Westmeerbeek. Wij deden zelf het voorstel tot een renovatie naar Engels model. Hierbij worden o.a. op de resterende muren graszoden aangebracht. Voor die renovatie kon men
trouwens aanspraak maken op subsidies van de overheid.
Na lang talmen, kwam de ‘groene’
schepen van erfgoed dan toch in
beweging. Zo deed hij een oproep tot
privé-initiatieven. Reacties hierop waren
onder andere een dancing en een
privé-club. Niet bepaald zaken waar
Westmeerbeek op zit te wachten... Daarna
kwam hij met de idee een overkoepeling te laten bouwen en dit zelfs zonder
subsidies! De intercommunale ‘Kempens
landschap’ raadt deze optie nu af.

Bijna zes jaar later is de kerkruïne gestut
en is er nog steeds niets concreets gebeurd. En de tijd dringt gezien de veranderende wetgeving Onroerend Erfgoed en
de onzekerheid over het behoud van de
premiepercentages voor openbare
besturen. Wij vinden het jammer dat er
veel te lang getreuzeld werd. Als u ons de
kans geeft, nemen wij dit dossier ter harte
tijdens de volgende legislatuur.

Kurt Albert, gemeenteraadslid

Wist je dat …
… Mart geboren is? Mart is het
dochtertje van ons raadslid Sofie Van
Lommel en Grim Aerts én het zusje
van grote broer Gust. Proficiat aan het
gelukkige gezinnetje!
… onze nieuwe kandidate Anne Horemans, kleindochter van Berta ‘van de
Miek’ Van de Moer, in het huwelijk getreden is met Michaël Atmani. Proficiat
aan het jonge paar!

Wist je dat …
... het een feit is dat veel lokale besturen, waaronder dus onze gemeente
Hulshout, nog gauw heel wat (grote)
infrastructuurwerken willen klaar
hebben vóór de stembusgang van
2018. Gevolg is dat de aannemers
van openbare werken, omwille van die
grote vraag, hun prijzen kunstmatig
kunnen opdrijven.

Wist je dat …
... ons gemeentebestuur visionair is?
Van bij het begin besliste de groene coalitie om de dorpskernen te ontkleuren
en te ‘ontfleuren’. De bloemenkorven
werden destijds verwijderd om louter
budgettaire redenen. De waterschaarste van de voorbije maanden ’bewijst
hun gelijk’.

Verkeersveiligheid, een lachertje...?
In ons vorige huis-aan-huisblad berichtten we dat een CD&V-schepen via de facebookgroep ‘Ge zijt van
Hilset als ge...’ waarschuwt voor aan de gang zijnde snelheidscontroles in Hulshout. Dit was echter geen
eenmalig feit, blijkbaar...
De reden waarom er snelheidscontroles
worden gehouden, is voor iedereen wel
duidelijk. Op bepaalde plaatsen in onze
gemeente houden sommige bestuurders
van gemotoriseerde voertuigen zich
helaas niet altijd aan de gangbare maximumsnelheid. Dit zorgt niet alleen voor
onveilige situaties, maar ook voor overlast
en ergernis. Veel inwoners van onze
gemeente zijn dan ook vragende partij.
En wie zich aan de verkeersregels houdt,
hoeft niets te vrezen. Maar blijkbaar ziet
bestuurspartij CD&V dat anders.
De oppositiepartijen N-VA en Open Vld
lanceerden in deze legislatuur talloze
voorstellen die een positief effect zouden

(kunnen) hebben op het terugdringen
van snelheidsovertredingen, maar telkens
werden ze weggestemd door de meerderheidspartijen. Vooral schepen Heylen
(Groen) gaf dan aan dat de nieuwe verkeerssituatie gecontroleerd zou moeten
worden en dat hij daar geen voorstander
van is.

ook een ander CD&V-raadslid er
duidelijk en met de nodige humor zijn
werk van. Aan u de keuze op 14 oktober...

Nu er dan blijkbaar toch hier en daar
snelheidscontroles worden gehouden
door de lokale politie, is het CD&V (die
dus het beleid bepaalt in Hulshout) er om
te doen om op een bedenkelijke manier
nog wat extra stemmen te ronselen voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Want na de voornoemde schepen, maakt

www.n-va.be/verkiezingen

Dakan… Dakananders… Dakan best!
Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ongeveer 276.600 euro in 15
jeugdverblijfplaatsen in onze provincie. De uitbaters kunnen met die financiële steun kindvriendelijke
moderniserings- en/of brandveiligheidswerken uitvoeren.
Chiro ‘Dakan-Dakananders’ uit Westmeerbeek diende een dossier in om de
brandveiligheid in hun lokalen te verhogen. Het dossier werd weerhouden uit de
vele aanvragen en het ingediende project
krijgt een subsidie van 7544 euro. Mooi
gedaan van Ben Weyts én… nog mooier
van chiro ‘Dakan-Dakananders’, toch?
Vakantie voor élke Vlaming
“Wanneer jongeren met vakantie gaan,
moeten ze dit ook in alle comfort en
veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. “Ik
wil toerisme binnen het bereik van élke

Vlaming brengen.” Vakantie is nog niet
voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. Grote (school)groepen of
jeugdbewegingen stuiten bij het maken
van vakantieplannen vaak nog op drempels. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen
inspelen op de noden en verwachtingen
van hun jonge gasten. Weyts: “Het gaat
om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen, maar die zeer belangrijk
zijn. Daarom geef ik via
Toerisme Vlaanderen gerichte financiële
steun aan 15 Antwerpse jeugdverblijven.

Chiro ‘Dakan-Dakananders’ uit Westmeerbeek diende een sterk dossier in en is
daar dus terecht één van!”
Stef Mattheus en Sofie van Lommel,
gemeenteraadsleden

Hulshout viert 11 juli niet!
Het was bijna een mooie traditie geworden, daar in het park van kasteel Ter Borght. In het weekend voorafgaand aan 11 juli organiseerde het gemeentebestuur immers de voorbije jaren steeds de nodige festiviteiten
n.a.v. de Vlaamse feestdag. Alleen, dit jaar viel er plots niets meer te beleven....
De voorbije jaren was het (gratis) aanbod
echter erg gevarieerd: verscheidene foodtrucks (al dan niet met streekproducten),
live-muziek, kinderanimatie, gegidste
wandelingen... Maar wie verwacht had
ook dit jaar weer volop te kunnen genieten, kwam helaas van een kale kermis
thuis.
De reden hiervoor is natuurlijk niet ver

te zoeken: het Hulshoutse gemeentebestuur organiseert op 16 september 2018
de grootse Merodehappening in Westmeerbeek. Alle beschikbare krachten en
budgetten worden hier dan ook voor aangewend. Maar voor wie nog zou durven
twijfelen, “Dit heeft niets met de komende
verkiezingen (van 14 oktober) te maken,”
zoals schepen Verhaegen (CD&V) in een

ander dossier al eerder zei. Alleen wordt
het sowieso hoog tijd dat CD&V de letter
‘V’ uit haar logo schrapt!
Gust Van den Bruel, gemeenteraadslid

De fiere Vlaamse leeuw heeft veel verdriet
Want dit jaar viert Hulshout 11 juli niet!
Alle middelen gaan direct
Naar het ‘Merodeproject’
Tja, de verkiezingen liggen in ’t verschiet!

verkiezingen@n-va.be
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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