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De recente brand in de Zuurdelstraat in Houtvenne heeft het weer eens aangetoond: Hoezeer
ook de brandweerlui van Heist-op-den-Berg zich inspannen, het is voor hen onmogelijk om
tijdig volgens de norm aanwezig te zijn bij een brand in Houtvenne of Westmeerbeek. Februari
2006: Heide Westmeerbeek; maart 2006: Binnengoor Westmeerbeek; mei 2006: Zuurdelstraat
Houtvenne. Dit zijn slechts enkele van de meest recente branden met zeer grote schade omdat
de brandweer niet sneller ter plaatse kan zijn. En toch…
Hulshout momenteel de vijfde slechtste geVolgens de nieuwe norm van de provinciegoumeente van de provincie Antwerpen.
verneur moet de brandweer in 80 procent van de
“Dit betekent dat bij de meerderheid van de
gevallen binnen de 15 minuten
bebouwing in de gemeente
René Wouters:
op de plaats van de brand zijn.
de brandweer later dan de
De rijtijd volgens de route“De brandweer doet wat ze aanbevolen opkomsttijd arplanner is 14 minuten naar de kan, maar de politiek kan en riveert. Een duidelijk slechte
Zuurdelstraat in Houtvenne
dekkingssituatie. De belangmoet ingrijpen vóóraleer er rijkste overschrijdingen liggen
waar op 9 mei de bliksem was
doden vallen!”
ingeslagen. Reken daar de tijd
in het zuiden en oosten van
bij om het alarm te verwerken
de gemeente (o.a. Houtvenne,
en de uitruktijd, zeg maar de tijd om in te stapWestmeerbeek en de recreatiebebouwing ten
pen, en je komt op een theoretische opkomstoosten daarvan)” aldus de onderzoekers in hun
tijd van 21 minuten (volgens de methode van
rapport.
Ingenieursbureau SAVE dat een risicoanalyse
Dat is dan nog gerekend met het feit dat de
uitvoerde in opdracht van de provincie). De
brandweer van Westerlo in het oosten van de
brandweer was op 20 minuten ter plaatse en
gemeente duidelijk sneller kan arriveren dan
heeft dus geen seconde verloren, integendeel.
de brandweer van Heist-op-den-Berg, hetgeen
Het was zelfs de eerste keer in mijn leven dat ik
momenteel nog steeds niet mogelijk is. De reële
een vrachtwagen echt met gierende banden een
situatie is dus nog slechter.
straat zag indraaien. Sneller kan niet.

Steeds te laat
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Hulshout 5e laatste in
provincie

Volgens de eerder aangehaalde analyse is
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Het brandt in
Houtvenne en
Westmeerbeek!
Oplossing voor de hand

Het eerste deel van de oplossing ligt
nochtans voor het grijpen. Zo’n anderhalf
jaar geleden reeds, op 31 januari 2005,
stond een ontwerp van overeenkomst op
de dagorde van de gemeenteraad, waarbij
de “snelste brandweerdienst” (lees: Westerlo) kan instaan voor de eerste hulp in
samenwerking met de “bevoegde brandweerdienst” (lees: Heist-op-den-Berg).
Het werd toen echter uitgesteld voor
verder onderzoek met een routeplanner
en er werd nooit meer iets over gehoord.
Een onderzoek met een routeplanner is
anders toch niet zo moeilijk: Voor de
brand in de straat Heide in Westmeerbeek
bijvoorbeeld heeft de brandweer van
Heist-op-den-Berg een minimale rijtijd
van 15 minuten. De collega’s uit Westerlo
doen dit op 7 minuten, dus minder dan
de helft. Waarop wacht men dan nog? De
VLD-Hulshout eist dus dat dit ontwerp
van overeenkomst snel opnieuw wordt behandeld en bekrachtigd, voor er dodelijke
slachtoffers vallen.

ook in Hulshout
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VOOR EEN NIEUW BELEID

VLD wil meer

Dit volstaat echter niet. De provinciale
risicoanalyse hield immers al rekening
met deze niet gerealiseerde situatie toen
ze Hulshout tot vijfde slechtste leerling uit de klas uitriepen. Er is dus meer
nodig. Eerst en vooral moet de gemeente
Hulshout in de politieraad aandringen en
meewerken aan een versnelde uitvoering
van het veiligheidscentrum in Westerlo,
hetgeen de brandweer van Westerlo dichter bij Hulshout brengt. Maar de enige
manier om de norm van de provinciegouverneur te halen, is het voorzien van een
brandweervoorpost. Een geschikte locatie
zou ergens langs de Provinciebaan kunnen gezocht worden vermits ook Ramsel
kampt met ernstige overschrijdingen van
de opkomsttijd.
René Wouters
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Opdat ook U meer overhoudt:

VLD-Hulshout

Belastingen
gestegen of gedaald,
een getuigenis

Zijn de belastingen nu gedaald of gestegen. Discussies rond dit thema kunnen
hoog oplaaien.
Veel hangt immers af van de precieze
situatie van de individuele burger, van het
feit of men het enkel heeft over de personenbelasting dan wel of men ook andere
belastingen mee beschouwt, en tenslotte
van de perceptie.
Enkele feiten staan echter als een paal
boven water: als men het heeft over de
personenbelasting dan is deze op federaal
niveau door de belastingshervorming,
in stappen door de VLD doorgevoerd,
gevoelig gedaald. Hoeveel? Dat hangt af
van de gezinssituatie maar bijvoorbeeld
gepensioneerden ondervonden op dit vlak
een enorme daling.
Een echtpaar uit Hulshout was aangenaam
verrast toen ze de eindafrekening voor
het aanslagjaar 2005 in de bus kregen. De
man is gepensioneerd en de echtgenote
heeft een relatief klein inkomen. Het jaar
voordien hadden ze iets meer dan 500 euro
(20.000 oude Belgische franken) moeten

bijbetalen en nu niets meer. Hun inkomsten waren ongewijzigd en de inhoudingen
aan de bron bleven dezelfde. Ook hun
eigendom, een huis en een lapje grond,
was identiek.
Op gemeentelijk vlak echter, wat ook de
meerderheidspartij mag beweren, is de
aanvullende personenbelasting gestegen
van 7% ten tijde van de vorige verkiezingen in 2000, over 8% sinds 2002, tot
7,5% dit jaar in een poging om de burger
te misleiden in het vooruitzicht van de
verkiezingen. Gemiddeld over de 6 jaar
van dit “bewind” betaalt de Hulshoutenaar
7,75%, ongeacht zijn gezinssituatie. Dat
is een stijging ten opzichte van de vorige
verkiezingen met bijna 11%. Met dank aan
de CD&V meerderheid.
Ook de opcentiemen op de onroerende
voorheffing zijn in Hulshout trouwens
gestegen van 1.100 in 2000 tot 1.200 dit
jaar (een stijging van 9%!!!).
Als u dus het gevoel heeft dat u in de
jongste zes jaar meer belasting betaalt, dan
raad ik u aan om eens te kijken naar het
onderscheid tussen het federale gedeelte
en de gemeentelijke opcentiemen (in de
detailberekening van uw belastingsbrief
onder de benaming ‘gemeentebelasting’).
Als de eis van de lokale VLD om te
dalen naar 6,5% gemeentebelasting kan
gerealiseerd worden, kan eindelijk ook de
Hulshoutenaar ten volle genieten van de
federale belastingverminderingen.
Frans Buelens

Marleen
Vanderpoorten
te gast in
Westmeerbeek

V L D - H u l s h o u t i s ve reerd met de
s t e u n v a n e e n vo o raa nstaa nde
b e windsvrouw.

Op 1 april jongstleden organiseerde
de VLD-Hulshout een fondue- en
gourmetavond in de parochiezaal
van Westmeerbeek. Gastspreker was
Vlaams volksvertegenwoordiger en
burgemeester van Lier Marleen Vanderpoorten. Ook de voorzitter van
de kamercommissie Justitie Martine
Taelman en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Frans De Cock
vereerden ons met hun bezoek.
Na het culinaire gedeelte lichtte onze
lijsttrekker René Wouters toe hoe
de Hulshoutse VLD in oktober naar
de gemeenteraadsverkiezingen trekt.
Meer details hierover vindt u trouwens op pagina 12 van deze Burgerkrant in de voorbeschouwingen. Vervolgens sprak onze Politiek Secretaris
en lijstduwer Evert Gruyaert over
enkele kernpunten van ons programma. Tenslotte sprak onze gastspreker
Marleen Vanderpoorten. Zij had het
onder meer over een vergelijkbare
situatie in een Lierse deelgemeente
en bevestigde haar volledige steun
aan de VLD-Hulshout.
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“De petitie was een groot succes”

O n da n ks d e re g e n t e ke n d e n ze e r ve e l
b e zo e ke rs o p d e blo e m e n m a rk t d e p e t i t i e .

Red de honden van Unco Jerry vzw
Op 1 mei legde de Hulshoutse VLD een petitie ter ondertekening voor aan de bezoekers van de bloemenmarkt in Houtvenne.
De petitie handelde over de problematiek van het dierenasiel Unco-Jerry vzw. Ze kregen hiervoor de massale hulp van veel
vrijwilligers van het dierenasiel. Het resultaat was ondanks het regenweer overweldigend. De petitie werd ondertekend door niet
minder dan 794 bezoekers van de bloemenmarkt. Ook in de dagen daarna boden zich nog vele mensen aan die over de petitie
gehoord hadden, en vroegen of ze alsnog konden tekenen. Aldus werden op 15 mei voor de aanvang van de gemeenteraad in
aanwezigheid van de pers 824 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester.
Het dierenasiel Unco-Jerry vzw aan de
Provinciebaan 89 in Houtvenne vangt
vooral gevonden en verwaarloosde
honden op. Vaak gaat het om “economisch niet interessante” dieren, maar na
de goede zorgen van de vele vrijwilligers
van het asiel, hebben deze honden reeds
het leven van vele ouderen en eenzamen
een stuk aangenamer gemaakt.
Het asiel beschikt over de nodige milieuvergunning, maar details in de procedure
rond ruimtelijke ordening bedreigen hun
bestaan. Het kabinet van de bevoegde
minister bevestigt dat Unco-Jerry vzw
aan alle voorwaarden voldoet om te
kunnen regulariseren, maar de gemeente
Hulshout aarzelt.
Met deze petitie wilde de VLD-Hulshout
aan het gemeentebestuur duidelijk maken
dat de burgers het leven van die dieren
de moeite waard vinden, dat zij het werk
van de vele vrijwilligers waarderen, en
dat zij hen de kans willen geven om hun
werk voort te zetten. Zonder regularisatie
zijn immers veel van deze honden ter
dood veroordeeld. Andere asielen willen
ze niet, wegens onrendabel. De verklaring van de petitie luidde: “Ja, ik wil de
stedenbouwkundige regularisatie van het
dierenasiel Unco-Jerry vzw opdat ook
oudere, mishandelde en verwaarloosde
dieren kunnen overleven.”

Van links naar rechts: Maria Lepoutre; voorzitster Unco Jerr y vzw, René Wouters, lijsttrekker VLD-Hulshout; Frans De Cock, politiek secretaris VLD regio Kempen; Burgemeester
Mark Verhaegen; Frank Ponsaer t, onder voorzitter VLD-Hulshout.

Dankzij het asiel
krijgen ook deze
hondjes een
ove r l ev i n g s k a n s .

Bij het ter perse gaan van dit nummer was het probleem
nog altijd niet opgelost. De VLD-Hulshout blijft deze zaak
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opvolgen en aandringen op een oplossing.

Interview met lijsttrekker: René Wouters

D e V L D w i l o o k i n H u l s h o u t d egelijk bestuur

De Burgerkrant(BK): Stamt u uit een
liberaal nest?
René Wouters(RW): Neen, helemaal niet,
Ik ben zeer katholiek opgevoed en in die
tijd geloofde men nog dat je om in de hemel
te geraken voor de katholieken moest stemmen. Mijn christelijke geloofsovertuiging
heb ik zeker uit mijn jeugd overgehouden,
maar vandaag weet iedereen dat politiek
en godsdienst volledig los staan van elkaar.
Politiek engagement is vaak een microbe
die in de genen zit en van de ouders op
de kinderen doorgegeven wordt, bij mij
is dat zeker niet het geval. Mijn sociaal
engagement heb ik wel met de paplepel

binnengekregen. Zowel mijn vader als mijn
grootvader waren uitzonderlijk actief in
allerlei verenigingen en organisaties, zowel
plaatselijk als nationaal. Zij werden ook
beiden vaak gevraagd om op een politieke
lijst op te komen, maar ze hebben die boot
altijd afgehouden.
Neen, bij mij is dat eerder toevallig en
geleidelijk aan gegroeid. Ik volgde regelmatig politieke programma’s en debatten
op televisie en begon grondig na te denken
over allerlei kwesties. Ik werd daarbij niet
beïnvloed door partijpolitiek en trachtte ook
altijd na te denken zonder emoties maar met
gezond verstand. En ik stelde gewoon vast

dat, hoe meer je nadenkt met het algemeen
belang voor ogen, hoe meer je uitkomt bij
liberale oplossingen.
Toen ik in 2004 vernam dat enkele mensen het initiatief hadden genomen om in
Hulshout een liberale partijafdeling op te
richten, heb ik hen dan ook onmiddellijk
mijn volledige steun toegezegd.
BK: Zijn de liberalen dan zo erg nodig in
Hulshout?
RW: Wel, ik moet eerlijk bekennen dat ik
vroeger, net zoals wellicht een groot deel
van de bevolking, de lokale politiek slechts
zeer oppervlakkig kende. Er verschijnt
Lees verder op pagina 10-11 >>
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Interview met lijstt
se gemeenteraad absoluut noodzakelijk is.

De Hulshoutse VLD heeft de steun van de ganse partij

bijzonder weinig in de pers en de mensen
weten dus ook niet goed wat er zich in
de gemeenteraad afspeelt. Ik dacht dus
ook, oppervlakkig gezien, dat CD&V het
eigenlijk nog niet zo slecht deed in onze
gemeente. Ik vond alleen de personenbelasting van 8 % veel te hoog en daarom wilde
ik de liberalen vanaf de zijlijn ondersteunen
om daar iets aan te doen en een liberalere
toets aan het beleid toe te voegen. Als je
echter niet precies weet wat er met dat
belastingsgeld gebeurt, is het natuurlijk veel
te gemakkelijk om slogans te gaan roepen
dat die belasting omlaag moet. Daarom ben
ik mij daar persoonlijk iets meer gaan in
verdiepen. Ik ben de gemeenteraden gaan
volgen en heb de begroting eens grondig
onder de loep genomen. En ik moet zeggen:
hoe dieper je graaft, hoe meer je mond
openvalt van verbazing! Als je geld aan de
kant hebt staan waarop je een kleine interest
ontvangt, en je gaat dan een nieuwe lening
aan waarop je het dubbele aan interest betaalt, dan gooi je het geld over de balk. Op
die manier verdwijnt elk jaar 180.000 euro,
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dat is meer dan 7 miljoen frank, daar kan je
een prachtig huis van bouwen. In de laatste
begroting stond zelfs een rekenfout van
128.000 euro. In de privé-sector worden
topmanagers voor minder ontslagen. Dus ja,
meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat de
aanwezigheid van liberalen in de Hulshout-

BK: Er is toch ook een oppositie in Hulshout?
RW: Inderdaad, maar ook op dat vlak stond
ik stom van verbazing. Die hebben dergelijke zaken niet eens gezien. Hun vragen
handelen over het tuinafval van iemand die
op een appartement woont, of de kost van
de recepties voor 100jarigen die te hoog
zou zijn. Een schenking aan een nieuwe
liefdadigheidsorganisatie was dan weer te
min. Dergelijke kleinschalige beleidskeuzes
kennen geen genade in hun ogen maar als
het echt belangrijk wordt, dan hoor je ze
niet. Als de burgemeester trots aankondigt
dat hij “de uitgaven onder controle” heeft,
terwijl die uitgaven op de gewone dienst
met 10 % stijgen, en die op de buitengewone dienst met liefst 88 %, dan denk ik aan
de foute versie van het populaire liedje: de
oppositie “stond er bij en keek er naast”.
BK: Je profileert je wel heel sterk met
het thema belastingen, zijn er andere
dossiers waar je je sterk bij betrokken
voelt?
RW: Natuurlijk wel, reeds in onze eerste

D e V L D w i l o o k i n H u l s h o u t ko m a f m a ke n m e t K a f k a i a a n se toestanden

trekker: René Wouters
er voor ga. Zo kwam ik vanzelf meer op
de voorgrond. Ik zie het lijsttrekkerschap
eerder als een zware verantwoordelijkheid
op mijn schouders dan wel als een droom.
Voor een gemakkelijke gemeenteraadszetel
moet je in Hulshout immers tot nu toe bij
een andere partij zijn. Ik vind het gewoon te
belangrijk om het niet te doen.

V L D - H u l s h o u t z e g t w a a r h e t o p s t a a t , o o k i n m o e i l i j ke d o s s i e r s

Burgerkrant zo’n anderhalf jaar geleden
kloeg ik de rampzalige toestand van het
kerkplein in Houtvenne aan. Gelukkig is dit
intussen verfraaid. Ook over het zwembad
dat al jaren stond te verkrotten, schreef ik
toen. Eindelijk kwam het er, al is wel de
minst goede en duurste oplossing gekozen.
Op het gebied van ruimtelijke ordening
heb ik al enkele wantoestanden aan de
kaak gesteld. Over het verkeer schreef ik
reeds twee artikels. De problematiek van
de vrijwilligers: de huidige meerderheid
wil ze met de ene hand een gratis verzekering aanbieden, waar ik achter sta indien
het tenminste duidelijk en evenwichtig
wordt, maar met de andere hand maakt ze
het organisaties van vrijwilligers zoals het
dierenasiel Unco Jerry vzw onmogelijk om
te werken. Ook daarvoor heb ik mij ingezet.
Als vader van vier jongeren ligt ook het
jeugdbeleid mij nauw aan het hart, maar op
dat vlak verrichten onze voorzitter en onze
lijstduwer reeds zeer goed werk. Ze hebben
daarvoor mijn volle steun. De werkgelegenheid: het leeglopen van ons industrieterrein
doet mijn hart bloeden. Daarover schreef ik
niet alleen een artikel, er zijn ook al stappen

gezet naar het kabinet van de bevoegde
minister om te overleggen hoe we dit kunnen keren. De veiligheid: toen ik ontdekte
wat ik schreef in het hoofdartikel van deze
Burgerkrant heb ik pas echt besloten om
alles op alles te zetten bij de verkiezingen.
De Hulshoutse burger, en dan vooral die in
Westmeerbeek en Houtvenne horen bij de
slechtst beveiligde van de provincie Antwerpen op het gebied van brand. Dit moet
echt en dringend veranderen!

BK: Denken jullie een kans te maken bij
de verkiezingen?
RW: Dat weet ik uiteraard niet. Ik hoop wel
op een verrassend, vernieuwend resultaat.
We hebben de traditie tegen, maar wat de
inhoud betreft hebben wij zeer zeker sterke
troeven in handen. Sommigen zeggen mij
dat het naïef is te denken dat het om inhoud
gaat, maar ik ben er van overtuigd dat de
mensen wel mondig zijn, zich goed informeren, en zelf nadenken over wat belangrijk is. Openlijk komen mensen vaak niet
uit voor hun mening, maar in een persoonlijk gesprek hoor je vaak andere dingen. Ik
geloof erin dat heel veel mensen beseffen
dat Hulshout nood heeft aan grondige
vernieuwing in het bestuur, en ik vertrouw
erop dat er velen dat ook in het stemhokje
zullen durven uitdrukken.

BK: Waarom denk jij dat de partij jou
als lijsttrekker gekozen heeft? En gaat
met dit lijsttrekkerschap een droom in
vervulling?
RW: Oh neen, helemaal niet. Toen ik mij
aanbood om te helpen bij de oprichting
van een liberale partijafdeling in Hulshout,
dacht ik eerder aan een rol als stille medewerker op de achtergrond, gewoon omdat
ik het belangrijk vond dat het zou lukken.
Waarom de collega’s mij gekozen hebben,
kan je misschien beter aan hen vragen,
maar wellicht is het omdat ik gewoon deed
wat moest gedaan worden en omdat ik er
voor de volle honderd procent in geloof en
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Beste Hulshoutenaar,
We naderen met rasse schreden oktober
en dus ook de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een moment dat voor velen
als een verplicht nummertje gezien
wordt, maar het is veel meer, zeker in
Hulshout. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een moment waarop wij met
zijn allen bepalen wie de komende 6
jaar de beslissingen gaat nemen over
alles wat met onze onmiddellijke leefomgeving te maken heeft.
Tot op heden heeft Hulshout (de fusie Houtvenne, Hulshout,
Westmeerbeek) altijd een absolute meerderheid gehad van
CD&V. Dit is een zeer ongezonde situatie, zelfs indien het beleid
goed zou zijn (en dat is het absoluut niet), dan nog geeft een
absolute meerderheid aanleiding tot verslapping van de aandacht.
Dit uit zich op allerlei vlakken. We zullen in onze verkiezingscampagne met verschillende aspecten daarvan uitpakken. In deze
burgerkrant maakt U alvast kennis met 3 voorbeelden.
De gemeentebelastingen stegen in de voorbije 6 jaar van 7%
(aanslagjaar 2000) naar 8% (aanslagjaar 2005) en de onroerende
voorheffing van 1100 naar 1200.
De uitbating van een dierenasiel wordt op de helling gezet omdat
het schepencollege een decreet van de Vlaamse regering over
het hoofd ziet, het kabinet van minister Van Mechelen (VLD)

bevestigt dat er geen probleem is.
De opkomsttijd van de brandweer is in Hulshout angstwekkend
hoog. Ondanks het feit dat een oplossing reeds in januari 2005
op de agenda van de gemeenteraad stond, sleept dit aan en is de
situatie vandaag nog steeds zeer zorgwekkend.
Zal U kunnen kiezen voor een alternatief? Ja. Voor het eerst sinds
1988 zal een liberale partij zich aanbieden aan de Hulshoutse
kiezer. De VLD zal met een lijst opkomen, een lijst van kandidaten die er de voorbije twee jaar voor gezorgd hebben dat de
VLD het levenslicht gezien heeft en van zich heeft laten horen.
Dit met de bedoeling de leefbaarheid van Hulshout, Westmeerbeek, Houtvenne te verhogen. In Hulshout zijn voor het eerst 21
gemeenteraadsleden te verkiezen (was 19). Dit betekent dat een
lijst maximaal 21 kandidaten kan bevatten. De VLD mikt niet
op een maximale lijst. Het zal een lijst zijn van mensen die reeds
bewezen hebben het gewicht van de partij te kunnen dragen,
kandidaten die in staat zullen zijn de Hulshoutse burger waardig
te vertegenwoordigen en overtuigd zijn van het liberale alternatief voor Hulshout.
Frank Ponsaert,
Campagneleider
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