
De N-VA heeft een            voor Hulshout.

VAN DEN BRUEL Gust

Ramselsesteenweg 89
0496 43 67 86
gust.vandenbruel@n-va.be

1

•  Vol vertrouwen naar de toekomst

CEULEMANS Bart

Bundersstraat 17
0498 30 90 89
bart.ceulemans@n-va.be

5

•  Behouden wat kan, veranderen wat moet

•  Met oog voor klein en groot

ALBERT Kurt

Stationsstraat 139
0474 42 08 01
kurt.albert@n-va.be

8

VAN LOMMEL Sofie

Heide 17
0489 56 45 01
sofie.vanlommel@n-va.be

11

•  Iedereen telt mee

•  Met volle inzet voor een veilig en welvarend  
Hulshout

MATTHEUS Danny

Groenstraat 37
0472 90 30 21
danny.mattheus@n-va.be

15

DEHERTOG Katrien

Nieuwstraat 9
0478 55 06 74
katrien.dehertog@n-va.be

19

•  Samen voor een sportieve, groene, gezonde  
gemeente

MATTHEUS Stef

Groenstraat 48
0476 70 33 57 
stef.mattheus@n-va.be

20

•  Investeren in onze toekomst = investeren in 
onze kinderen

Een sterke ploeg voor Hulshout - Westmeerbeek

12. KUNNEN Laura

13. VETS Bart

14. DECKERS Myriam

15. MATTHEUS Danny

16. DE CEUSTER Britt

17. MOESKOPS Tiny

18. DE SCHUTTER Bea

19. DEHERTOG Katrien

20. MATTHEUS Stef

21. VAN DEN BRUEL Jan

1. VAN DEN BRUEL Gust

2. VAN OPSTAL Dorien

3. WINKELMANS Kurt

4. PELGRIMS Stefaan

5. CEULEMANS Bart

6. BRUYNSEELS Hilde

7. VAN DEN VONDER Luc

8. ALBERT Kurt

9. VAN DEN BROECK Jan

10. HOREMANS Anne

11. VAN LOMMEL Sofie

Maak kennis met ons programma en onze kandidaten

Veilig thuis in een welvarend Hulshout
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Voor meer info kan je altijd terecht op onze website: hulshout.n-va.be
of volg ons op Facebook         @NVAHulshout

LIJST 

2



Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van 
een gemeente.  Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale 
KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap.  

Hulshout is trots op zijn ondernemers, want het zijn onze ondernemers die werk en 
welvaart in onze gemeente creëren. Voor de N-VA zijn ondernemers sterke partners. De 
gemeente moet de lijnen openleggen met ondernemers, omdat wij geloven dat zij mee de 
gemeente maken. We geven hun alle kansen om zich hier te vestigen, om te investeren, om 
te groeien. 

Dit doen we door: 

• Klantgedreven dienstverlening aan ondernemers

  

 

• Kleine zelfstandigen aantrekken in onze dorpen

• Duurzaam ondernemen: de zorg voor het milieu   
   koppelen aan een groeiende economie

In onze samenleving die snel verandert is veiligheid een absolute voorwaarde 
om zich thuis te voelen. Een echte veiligheidscultuur is een geïntegreerde  
veiligheidscultuur omdat het gaat over alle domeinen van veiligheid, waaron-
der brandweer, politie, verkeer, zorg, sociale diensten en gemeentelijk toezicht. 

Veiligheid is levenskwaliteit. De gemeentelijke overheid heeft de plicht de veiligheid van 
alle burgers te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken.

N-VA trekt resoluut de kaart van een veilige gemeente door:

• Investeren in goede fietspaden en wegen voor de veiligheid  
   van onze kinderen

   

• Inzetten op preventie en bestraffing van criminaliteit 
 en overlast

• Veiligheid garanderen tijdens evenementen en  
   wegenwerken

Een efficiënte en duidelijke communicatie tussen het gemeentebestuur en de 
inwoners van onze gemeente is voor de N-VA van het allergrootste belang. 

De inwoners moeten beter geïnformeerd worden over wegenwerken, gemeentelijke  
activiteiten, e.d., maar ook over evenementen die de verenigingen organiseren.  
Die informatie moet beschikbaar zijn zowel via sociale media als aan het loket in het 
gemeentehuis. Een toegankelijk bestuur en een duidelijke regelgeving zorgen voor een 
beter geïnformeerde inwoner.

Concreet stellen wij voor:

• Elektronische infoborden in alle deelgemeenten 

• Het ontwikkelen en toegankelijk maken van multimedia- 
toepassingen, zoals een digitaal loket, een app voor de  

smartphone en een gebruiksvriendelijke website

• Tijdige en concrete informatie verstrekken rond  
bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en wegenwerken

www.n-va.be/verkiezingenverkiezingen@n-va.be Veilig thuis in een welvarend Hulshout

1. Communicatie 2. Veiligheid 3. Economie

Welkom in  

Hulshout


