de Burgerkrant

een open
en brede kijk
op uw streek

van Hulshout

w w w. v l d hulshout.be
Omdat door langdurige macht van dezelfde partij de aandacht

Lokaal nieuws

verslapt, wil de VLD het politieke leven in Hulshout, Westmeerbeek en Hout-

De belangrijkste VLDstandpunten worden in deze
Burgerkrant toegelicht
p.2-3-4-9
Voorstelling van de kandidaten
p.10-11
De volledige lijst

p.12

venne opnieuw vuur geven. Als u dat ook wil dan stemt u toch ook op de VLD?

Tijd voor een nieuw beleid
✓ Belastingen: verlagen naar 6,5 %
✓ Werkgelegenheid: stimuleren van
industrieterrein en zelfstandigen
✓ Jeugdbeleid: vertrouwen in eigen jeugd
✓ Brandweer en ziekenwagens: veel
sneller ter plaatse

Regionaal nieuws
VLD-nieuwtjes uit uw regio

p.6 en 7

Inburgeringsdecreet leert
nieuwkomers Nederlands

✓ Gemeentepersoneel: moderniseren van
de werkomstandigheden
✓ Ruimtelijk Structuurplan: geen
grondruil

Nationaal nieuws
Hardwerkende Vlaming krijgt
jobkorting en schoolpremie

✓ Cultuur: een moderne polyvalente zaal
realiseren

✓ OCMW-rusthuis: een efficiënt beleid
✓ Dorpskernverfraaiing: noodzakelijk

p.5

p.8

Het volledige
programma:
www.vldhulshout.be

Daarom stem ook ik op de VLD!
De VLD Hulshout heeft sinds haar
oprichting in 2004 verscheidene
problemen aangeklaagd via de lokale
Burgerkrant. Dit heeft reeds verschillende
resultaten opgeleverd.
De VLD slaagt er zelfs in van op de
zijlijn te scoren, eens in de gemeenteraad
zal dit er uiteraard alleen maar op
vooruitgaan.
Daarom is de VLD mijn stem waard!

of via één
van de kandidaten.

Tijd voor een nieuw beleid

Belastingen: verlagen naar 6,5 %
Réne Wouter s

De VLD pleit voor een gezond, evenwichtig
en realistisch financieel beleid. Vandaag
is het verplichte financieel meerjarenplan
voor de meerderheid een vodje papier dat
tot niets dient en absoluut niet gevolgd
wordt. Iedereen weet uit ervaring dat je met
een goed doordacht uitgavenbeleid veel
verder komt dan met kwistig rondlopen
van prestigeproject (zwembad) naar
prestigeproject (sporthal) die steeds véél
duurder uitkomen dan oorspronkelijk
geraamd.

jarenlang een van de duurdere gemeenten
van Vlaanderen. Toch is daar geen enkele
objectieve reden voor te vinden. De enige
reden voor deze hoge aanslagvoet is dat
het makkelijker besturen is als je veel
geld ter beschikking hebt. Je hoeft niet op
zoek naar de meest gunstige financiering
voor investeringen, je hoeft niet zo nauw
te kijken bij verrekeningen van openbare
werken, en ga zo maar verder. Kortom, het
is makkelijk en comfortabel als er niemand
over je schouder meekijkt.

Meer krijgen voor minder
belastingen

Over de schouder meekijken

Uiteraard heeft de Hulshoutse bevolking
recht op sportfaciliteiten, maar ze kunnen
ook aan normalere kostprijzen gerealiseerd
worden. De VLD zal een modernisering
van het schuldbeheer doorvoeren en een
planmatig meerjarenbeleid voeren. Kortom
met de VLD krijgt de Hulshoutse burger
meer voor minder belastingen. Met een
aanslagvoet van 8% voor de aanvullende
personenbelastingen was Hulshout

De VLD wil echter over de schouder
meekijken, en als de kiezer dat wenst
zelfs de Hulshoutse financiën weer
gezond maken. De uitstaande reserves zijn
ongeveer even groot als de schuld, maar
brengen slechts de helft op van wat de
schuld kost. Toch bevat het reservefonds
in de begroting nog steeds de ronde som
van nul euro. De VLD wil een structurele
reserve aanleggen, en met de rest van het
gecumuleerde overschot op de begroting

de schuld afbouwen. Op die manier daalt
de rentelast en ontstaat de nodige ruimte
om de aanslagvoet voor de aanvullende
personenbelastingen terug te dringen tot
zelfs onder het gemiddelde in Vlaanderen,
namelijk tot 6,5%.
Door de stijgingen van de gemeentelijke
belastingen heeft de Hulshoutse burger
immers nog weinig of niets gemerkt van de
federale en Vlaamse lastendalingen, terwijl
ook de hardwerkende Hulshoutenaar het
recht heeft om vooruit te gaan.

Ook ik vind dat de belastingen
in Hulshout niet hoger moeten
zijn dan het gemiddelde in
Vlaanderen en vind 6,5% ruim
voldoende. Daarom stem ook
ik op de VLD!

Jeugdbeleid: vertrouwen in eigen jongeren
Eindelijk, na jaren aandringen, is het
jeugdhuis een feit. Je kunt dit echter
amper een blijk van realistisch
vertrouwen noemen als je weet dat
het jeugdhuis is ingeplant in een
complex van sociale woningen, zodat
er in geval van mislukking nog
extra sociale woningen kunnen van
gemaakt worden. Bovendien ligt de
bedongen huurprijs van 1250 euro
per maand onrealistisch hoog voor
een jeugdhuis. De gemeente neemt
deze huur in de eerste drie jaar voor
haar rekening, maar vanaf het vierde
jaar moet het jeugdhuis deze huur
Put Mario



zelf zien op te brengen.
Dit is niet realistisch. Daarom pleiten
wij voor een drastische verlaging van
de huurprijs van het gebouw, een
goede dialoog met de buurtbewoners
met steun van het gemeentebestuur
en de jeugdraad en een degelijk
beheer, blijvend ondersteund door
het gemeentebestuur. Dit betekent
bovendien dat het jeugdhuis niet
meer het ganse budget voor
jeugdbeleid opgebruikt, zodat ook
andere vormen van jeugdwerking
nog kunnen ondersteund worden.

Brandweer en ziekenwagen
sneller ter plaatse
In het grootste deel van onze gemeente
is het voor de brandweer en de ziekenwagens van de dienst 100 momenteel
onmogelijk om aan de minimale normen
te voldoen wat de tijd betreft die nodig
is om ter plaatse te komen in geval van
problemen. Het huidige bestuur is hier
een van de zwakste leerlingen in gans
Vlaanderen.

privé-initiatief werd reeds vele jaren geleden de Hulshoutse Ambulance Dienst
(H.A.D.) opgericht die intussen is
uitgegroeid tot een zeer goed uitgeruste
dienst die bij alle huisartsen uit onze gemeente maar ook daarbuiten gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Toch vecht
deze dienst al jaren tevergeefs voor een
erkenning als dienst 100.

Voor de brandweer kan nochtans zeer
eenvoudig tot tien minuten bespaard
worden op deze opkomsttijd door een
overeenkomst te sluiten met de brandweer van Westerlo. Reeds in januari
2005 lag zo een overeenkomst voor op
de gemeenteraad, maar het punt werd
uitgesteld en is nog steeds niet opnieuw
behandeld. Op dit ogenblik is het excuus
dat men ook de brandweer van Aarschot
in die overeenkomst wil betrekken, maar
dat het provinciebestuur dit weigert.
Dit is echter volslagen zinloos vermits
de Aarschotse brandweer slechts in een
heel klein uithoekje van Houtvenne
enkele luttele seconden sneller kan zijn
dan Heist-op-den-berg. Nergens op het
grondgebied van onze gemeente levert
dit één minuut besparing op. Op langere
termijn is voor de VLD de enige manier
om de norm te halen, het inplanten van
een voorpost van de brandweer ergens
langs de Provinciebaan. De huidige
meerderheid heeft dit voorstel reeds
verworpen hoewel het de steun geniet
van de provinciegouverneur.

Wil je dus verzekerd zijn van een snelle
ambulance, hou dan steeds het telefoonnummer van de H.A.D. bij de hand
(016/68.08.08), of nog efficiënter: kies
voor een ander bestuur in onze gemeente, een bestuur dat de problemen proactief aanpakt in plaats van te wachten
tot anderen dit voor hen doen.

Voor de ziekenwagens is het nog eenvoudiger om de normen te halen. Op

Langs de Heide in Westmeerbeek getuigt deze
woning van het huidige beleid: de br andweer
kan niet op tijd komen.

Hulshoutse Ambulance D ienst nog steeds niet er kend als dienst 100.

Ook ik vind dat de brandweer en ziekenwagens van de
dienst 100 in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek aan
de minimale normen qua snelheid van interventie moeten
voldoen. Daarom stem ook ik op de VLD!



Tijd voor een nieuw beleid

Werkgelegenheid: stimuleren van
industrieterrein en zelfstandigen
Het is dramatisch om zien hoeveel
borden “te koop” en “te huur” er staan
op het Hulshoutse industrieterrein.
Bovendien hebben veel van de
bedrijven die er nog zijn, de jongste
jaren veelvuldig werknemers afgedankt.

De VL D wil d e we r k g e l e g e n h e i d
ni e u w l e ve n i n bl a ze n

De werkloosheidscijfers vallen nogal
mee, maar cijfers vertellen niet het
ganse verhaal. Vele pendelaars vestigen
zich in ons rustige, landelijke dorp,
wat het mobiliteitsprobleem nog
vergroot, maar de minder mobiele
mensen die het moeten hebben van de
plaatselijke werkgelegenheid krijgen
het steeds moeilijker. Zelfs bedrijven
die in Hulshout werden opgericht, maar
op hun eerste locatie uit de voegen
barsten, trekken weg naar andere
industrieterreinen omdat ze daar betere
omstandigheden vinden.
Ons industrieterrein loopt leeg en op

langere termijn heeft dit dramatische
gevolgen. Besturen is vooruitkijken
en problemen aanpakken vóór ze
dramatische proporties aannemen. De
VLD wil niet alleen de verouderde
belasting op drijfkracht afschaffen die
nog slechts in zeventien gemeenten
bestaat, maar ook een actief beleid
voeren om nieuwe werkgelegenheid aan
te trekken.

Ook ik vind dat de
werkgelegenheid in Hulshout
kan verbeteren door bedrijven
aan te moedigen om zich
op ons industrieterrein te
vestigen. Wij moeten een actief
werkgelegenheidsbeleid voeren.
Daarom stem ook ik op de VLD!

Gemeentepersoneel:
moderniseren van de
werkomstandigheden

Cultuur: een moderne polyvalente
zaal realiseren

Ook de infrastructuur laat vandaag absoluut
te wensen over. Het gemeentepersoneel heeft
recht op degelijke computers, printers, netwerken, enz…. Dit komt de dienstverlening
alleen maar ten goede.

De VLD is onder de indruk van de
kwaliteit van het bibliotheekpersoneel.
Dat heeft echter een gammele
behuizing. Daarom wil de VLD
de bibliotheekwerking inbedden
in een modern geheel door de
cultuurinfrastructuur van de gemeente
op te waarderen. De VLD wil een
nieuwe bibliotheek met polyvalente zaal
waar aan podiumkunsten kan gedaan
worden, evenals tentoonstellingen
georganiseerd kunnen worden.

Ook ik vind dat de behuizing van
ons gemeentepersoneel zeer
bedroevend is en de middelen die
ze ter beschikking hebben om de
inwoners te helpen ondermaats
zijn. Een uitbreiding van het
gemeentehuis door integratie
met de politiekantoren is een
belangrijke eerste stap. Daarom
stem ook ik op de VLD!


Onze gemeente heeft zwaar in sport
geïnvesteerd en cultuur stiefmoederlijk
behandeld. Het is tijd voor een
inhaalbeweging voor cultuur. De
cultuurraad moet hier een belangrijke

rol kunnen in spelen.
Verder vraagt de VLD dat onze
gemeente als een van de eersten een
partiturenbibliotheek samenstelt ten
behoeve van de zangkoren, fanfares en
andere muziekensembles actief op hun
grondgebied.

Tijd voor een nieuw beleid

Ruimtelijk Structuurplan: geen grondruil
Het gemeentebestuur heeft een hele
legislatuur aangemodderd, en net
voor de verkiezingen komt er een
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
(G.R.S.) boven water, gemaakt door een
studiebureau, zonder enige politieke
visie. De VLD eist dat dit niet meer deze

legislatuur wordt behandeld en dat de
nieuwe ploeg (met de VLD als u dat wil)
een aantal correcties kan aanbrengen.

huidige bestuur wil dit overduidelijk
laten teloor gaan.

Welke correcties wil de VLD
aanbrengen?

uitvoeringsplan. Het huidige bestuur
heeft geen idee van de gevolgen van het
voorgestelde structuurplan. Dit gaven ze
volmondig toe op de laatste info sessie.

✓ Grondruil. Het agrarisch gebied achter
de Vaartdijkstraat, aansluitend aan de
Heere Bossen, mag voor de VLD niet
worden opgeofferd.
✓ Geen brug over de Nete. Een nieuwe

brug en extra weg te midden van het
groen. Volledig nutteloos, want een blik
op de kaart geeft aan dat het noch voor
Westmeerbeek, noch voor Houtvenne
een snellere verbinding geeft met het
gemeentehuis.
✓ Het landelijk karakter moet behouden

blijven voor Hulshout-Eindeken. Het

OCMW-rusthuis:
een efficiënt
beleid
Het Hulshoutse OCMW staat voor
een gigantische uitdaging: het rusthuis
Ter Nethe komt geregeld op negatieve
wijze in de media. Ontslag van de top,
werkdruk, een incident met dodelijke
afloop. Het zijn allemaal tekenen aan de
wand dat er iets grondig fout loopt met
het beleid. Het OCMW heeft voor de
komende zes jaar nood aan een sterke
voorzitter die door het schepencollege
maximaal moet ondersteund worden.
Een uitdaging die de VLD wil opnemen.
De VLD heeft trouwens nu reeds haar
kandidaten aangeduid voor het OCMW.

✓ Geen structuurplan zonder

”Zorg voor zoveel mogelijk
protest”

Kan een zinnig mens zich voorstellen dat
onze burgemeester na de infovergadering
letterlijk zegt: “zorg aub voor zoveel
mogelijk protest, dan kunnen we
alles bij het oude houden”? Dit is het
absolute bewijs van gebrek aan visie
en daadkracht. Weg met dit plan. Het
nieuwe bestuur moet zich één jaar de tijd
geven om het werk opnieuw te maken.
Deze keer met zin voor realiteit.

Dorpskernverfraaiing:
noodzakelijk
Gezellige terrasjes omgeven door
wat groen zouden het dorpsplein
aan het gemeentehuis best wel wat
nieuw leven kunnen inblazen. Het is
echter niet aan het gemeentebestuur
om terrasjes te bouwen, laat staan uit
te baten. Dat moeten we overlaten
aan de horeca die daarvoor veel beter
geplaatst is. Tegelijk kan een aantal
andere ingrepen gebeuren die van
dit pleintje opnieuw een aangename
ontmoetingsplaats kunnen maken. Hoe
dit precies moet gebeuren, moeten
de politici niet bepalen. De VLD
wil daarvoor door de gemeente een
wedstrijd laten uitschrijven, zodat
talentvolle ontwerpers hierop hun

creatieve visie kunnen botvieren. Er
moeten wel voldoende parkeerplaatsen
overblijven zodat ook de inwoners
van Houtvenne, Westmeerbeek en
Eindeken hun gemeentehuis vlot
kunnen bereiken.


de Kandidaten voor Hulshout
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1ste plaats / Wouters René
Houtvenne

2de plaats/ Gruyaert Stefanie
Westmeerbeek

7de plaats / De Decker Fonny
Houtvenne

8ste plaats / Van Camp Linda
Westmeerbeek

René Wouters is ingenieur
en woont met zijn vrouw en
vier kinderen in Houtvenne
waar hij ondermeer lid is van
het zangkoor.“Onderzoek
wees uit dat Hulshout onder
Snellere hulp bij brand
aan de ladder staat voor wat
of ongeval
betreft de opkomsttijd van
de brandweer. Ook voor een
100-ambulance is het te lang wachten. Het nieuwe gemeentebestuur moet dringend zorgen voor hulp vanuit Westerlo
en erkenning van de H.A.D. als dienst 100.”

Stefanie is de jongste op de
lijst en van geboorte al liberaal. Zij komt uit een gezin
van zelfstandigen en weet
maar al te best hoe hard die
groep van mensen het soms
Ook de jeugd heeft zijn
kunnen hebben.
rechten
Ook de rechten van de jeugd
liggen haar nauw aan het hart
en ze is maar al te blij dat het jeugdhuis waarvoor gans
haar familie destijds zo hard gestreden heeft, eindelijk is
gerealiseerd.

Fonny is een van die vrijwilligers die zich met hart en ziel
inzetten voor het met sluiting
bedreigde dierenasiel. Hij
was ook een van de drijvende
krachten achter de petitie
Red de honden van
die in mei op de bloemenUnco-Jerry vzw
markt 800 handtekeningen
opleverde. “Als er in onze
gemeente geen ander bestuur komt, zijn vele hondjes ten
dode opgeschreven! Ik weet zeker dat de bevolking dat ook
niet wil, en daarom kom ik op.”

Linda stond mee aan de wieg
van onze jonge VLD afdeling.
Zij was de eerste secretaris
zonder wie de oprichting van
een liberale partij in Hulshout
niet mogelijk zou geweest
medeoprichtster
zijn. Uit eigen ervaring weet
VLD-Hulshout
zij hoe pijnlijk het kan zijn
als je abnormaal lang op een
ziekenwagen van de dienst 100 moet wachten. Naast de
belangen van de zelfstandigen is dit een punt dat haar zeer
ter harte gaat.

3de plaats / Put Mario
Houtvenne

4de plaats / Aerts Greet
Hulshout

9de plaats / Buelens Frans
Westmeerbeek

10de plaats / Serneels Nicky
Houtvenne

Hij woont met zijn vrouw in
Houtvenne en kent het reilen
en zeilen binnen de gemeente.
Mario is bouwkundige van
opleiding. Als voorzitter wil
hij een groep enthousiaste
mensen naar een nieuw beleid Mario Put gaf de VLD
leven in Hulshout
sturen in onze gemeente. Hij
is vooral begaan met jeugd en
sport. Daarom pleit Mario voor meer steun voor de jeugd,
zowel voor de jeugdbewegingen als het jeugdhuis en meer
steun voor onze sportclubs.

Greet is kinesitherapeute van
beroep met een eigen RIZIV
erkenningsnummer en Agent
van het Voedselagentschap
van de Federale Overheid,
categorie kinesitherapie en
Vooral inzet voor sofarmacie. Zij is moeder van
ciale zaken
drie zonen: Jo, Aad en Ward,
die allen studeren en ze is
zelf sinds kort internetstudent eerste jaar Bachelor Farmacie aan de KULeuven. Greet wil zich in onze gemeente
vooral inzetten voor sociale zaken.

Frans Buelens is bestuurslid
van VLD-Hulshout. Hij is
al zijn ganse leven politiek
actief als harde werker achter
de schermen. Zijn oudste
zoon is Eerste Schepen in
Belastingen moeten
de gemeente Boortmeerbeek
ook in Hulshout
(VLD), zijn jongste zoon
omlaag!
is bedrijfsleider. Frans was
beheerder van Cera (nu deel
van KBC) en voorzitter van twee oudercomités. Momenteel
is Frans actief lid van de gepensioneerdenbond KBG.

Nicky is penningmeester van
de Hulshoutse VLD ploeg. In
Houtvenne is ze goed gekend
omdat haar vier kinderen
er school liepen op de Vrije
Basisschool en omdat ze al
Kinderopvang moet
dertien jaar lid is van het
flexibeler
parochiaal zangkoor. “Als je
op ongewone uren opvang
nodig hebt voor je kinderen, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is
dat toch nog steeds een groot probleem. Op dat vlak is er
nog veel werk voor het nieuwe bestuur.”

5de plaats / Laureys Chris
Houtvenne

6de plaats / Van den Broeck
Lizette / Houtvenne

11de plaats / Gruyaert Evert
Westmeerbeek

Een mooie mix

Chris Laureys woont met zijn
twee honden in Houtvenne.
Zijn zucht naar dierenwelzijn
is groot genoeg, daarom geeft
hij vrijwillig les in de hondenschool. Het is niet de eerste
Een frisse wind door de
keer dat hij zich kandidaat
gemeente
stelt. Hij was afgevaardigde
voor PVV jongeren in Lier
en is opgekomen op de eerste liberale lijst van Berlaar.
Hij houdt van nieuwe ideeën en wil een frisse wind laten
waaien door de gemeente.

Lizette is een van die rasechte
blauwen die al sinds jaren
beseft dat Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek nood
hebben aan liberale oplossingen. Om de zes jaar ging zij
Eindelijk liberalisme
dan ook met pijn in het hart
naar het stemhokje omdat zij
niet de kans kreeg om voor
die mening te kiezen. Toen ze vernam dat die kans zich
eindelijk zou voordoen in oktober 2006, steunde ze dan ook
met hart en ziel dit initiatief.

Evert is voorzitter van het
toonaangevende Liberaal
Vlaams Studenten Verbond
(LVSV) in Leuven waar hij
economie studeert. Reeds
op dertien jaar richtte hij
LVSV voorzitter duwt
“Cyberkids” op in onze
de lijst
gemeente. Later had hij eigen
radioprogramma’s en het tvprogramma ‘Vraag het aan Evert’ op TV-Hulshout. Als lid
van de jeugdraad richtte hij mee het jeugdhuis op. Jeugdbeleid en lokale economie zijn strijdpunten van Evert.

U merkt het: onze lijst omvat een mooie mix van zowel
jonge als ervaren krachten, mannen als vrouwen, zelfstandigen als arbeiders en bedienden, geboren en getogen
Hulshoutenaren als nieuwe inwijkelingen; mensen uit alle
drie de deelgemeentes, gelovigen en vrijzinnigen, kortom:
alle strekkingen en geledingen van onze bevolking zijn
vertegenwoordigd. Zij staan allen te uwer beschikking voor
al uw vragen, opmerkingen en suggesties.
Contact: info@vldhulshout.be
Meer informatie: www.vldhulshout.be
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Dora DE COCK- WECKHUYSEN 3e pl. provincielijst VLD
Frans De Cock, gew. Vlaams Volksvertegenwoordiger, wenst VLDHulshout veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Hij geeft z’n volste vertrouwen aan deze vrijwilligers die zich met
hart en ziel inzetten voor de belangen van de inwoners van Hulshout.
“Geef de VLD-kandidaten een kans en stem voor deze nieuwe
VLD-lijst in Hulshout!”
Frans De Cock dankt de kiezers voor het vertrouwen dat
zij in hem stellen. Frans doet ook een oproep om bij de
provincieraadsverkiezingen op 8 oktober een stem uit te brengen
op zijn vrouw Dora De Cock-Weckhuysen, 3e op de VLDprovincielijst.
Dora gaat voor ‘een sterk streekbestuur gericht op economische
ontwikkeling en tewerkstelling, met aandacht voor een verhoogde
levenskwaliteit’.
Uw stem voor Dora en voor VLD - Hulshout maakt het verschil
op 8 oktober! Wij rekenen op u, u kan rekenen op ons!
Frans De Cock e n z i j n v ro u w D o r a We c k h u y s e n :
een tandem in de politiek
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