
Reeds de avond na de gemeenteraadsverkiezin-
gen kondigde René Wouters aan dat Open Vld 
een constructieve oppositie zou voeren met het 
belang van de Hulshoutenaren prioritair voor 
ogen. In januari stelde hij de gemeenteraad voor 
om de brandweer van Westerlo in te schakelen 
om zo tot tien minuten tijd te winnen bij brand. 
Zoals verwacht kon CD&V het niet over hun 
hart krijgen om een voorstel dat niet van hen 
kwam te steunen. De volgende maand kwamen 
zij dan met een eigen tekst met de zelfde inhoud 
en die werd unaniem goedgekeurd.
Plots en onverwacht kwam ook het dossier van 
de Hulshoutse Ambulance Dienst (HAD) in 
een stroomversnelling. Na een strijd van zeven 
jaar is dit privé-initiatief sinds 2 mei eindelijk 
erkend als dienst 100. Daarmee is meteen het 
eerste programmapunt van Open Vld Hulshout 
bij de gemeenteraadsverkiezingen gerealiseerd: 
snellere hulpdiensten in Hulshout.

Sociale rust in rusthuis
Ook in het OCMW zat Open Vld niet stil. Open 
Vld werkt samen met de meerderheid aan een 
plan om de reeds jaren aanslepende sociale 
onrust binnen het seniorencentrum Ter Nethe op 
te lossen.
“Hulshout mag fier zijn op haar seniorencen-

trum, maar de geëscaleerde conflicten beletten 
dat iedereen zich kan concentreren op de uit-
bouw van het centrum. Stakingen is het laatste 
dat we nodig hebben! Het is niet aan de orde om 
schuldvragen te stellen, er moet constructief ge-
werkt worden naar de toekomst toe. Het is dan 
ook belangrijk dat de net geïnstalleerde nieuwe 
OCMW-raad zich als één team opstelt en met de 
neuzen in dezelfde richting werkt aan het oplos-
sen van de conflicten en een nieuw beleid op de 
sporen zet.” aldus Frank Ponsaert.

Nu sportinfrastructuur
Open Vld heeft nog meer plannen. In maart 
diende René Wouters een voorstel in om via 
een gemeenteraadscommissie samen te werken 
aan een optimalisatie van het beheer van onze 
sportinfrastructuur. Ook hier werd het voorstel 
hooghartig opzij geschoven. Maar Open Vld 
werkt in stilte achter de schermen voort. En 
ja hoor... stilaan krijgen zij van allerlei kanten 
signalen dat hun voorstellen in goede aarde 
beginnen te vallen.
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Nadat in 2004 een gloednieuwe VLD-afdeling, nu Open Vld, werd opgericht in Hulshout, ver-

scheen in januari jongstleden voor het eerst in de geschiedenis een liberaal in de gemeenteraad 

en de OCMW-raad. Amper enkele maanden later zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

Hulshout heeft eindelijk snellere hulpdiensten.

Nationaal nieuws

Guy Verhofstadt: 
fundamentele keuzes 
voor een open toekomst
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Open Vld Hulshout steunt 
de Kempense kandidaten

Nadat ik jarenlang de politiek via de media 
volgde, heb ik pas recent in 2004 de stap gezet 
om zelf actief aan politiek te doen. In de eerste 
plaats heb ik mij bezig gehouden met de lokale 
Hulshoutse politiek, maar vermits onze afde-
ling mij ook afvaardigde naar het provinciale 
bestuur van de partij, kreeg ik meteen de kans 
om de nationale politiek vanuit een andere 
hoek te bekijken. Op die manier heb ik de nati-
onale politici uit onze streek beter leren kennen 
en vooral hun vele werk dat slechts zelden de 
media haalt, leren waarderen.
In het bijzonder viel het werk van Martine 
Taelman als voorzitter van de kamercom-
missie Justitie mij op. Als geen ander heeft 
zij bijvoorbeeld gevochten voor de rechten 
van de kinderen wanneer de relatie van hun 
ouders grondig wijzigt zoals bij echtschei-
dingen, nieuw samengestelde gezinnen en zo 
meer. Wellicht omdat deze kinderen zelf geen 

stem hebben, schonken de media hier weinig 
aandacht aan, maar de realisaties van Martine 
Taelman zijn wel van uitzonderlijk belang voor 
onze samenleving.
Daarom, maar ook omwille van hun inzet 
voor de Kempense dossiers, wil ik graag een 
persoonlijke aanbeveling doen voor de Open 
Vld kandidaten uit onze streek bij de komende 
federale verkiezingen, met name voor de ka-
merlijst Martine Taelman op de vierde plaats, 
Ann De Cnodder op de 16e plaats en Dora De 
Cock-Weckhuysen op de 22e plaats en voor de 
senaatslijst Patrick Vankrunkelsven op de derde 
plaats.
Zij verdienen op 10 juni ook uw steun en 
waardering.

ReNé WOuteRS
GemeeNteRaadSLid - VOORzitteR 
OpeN VLd HuLSHOut - pROViNciaaL 
beStuuRSLid OpeN VLd aNtWeRpeN

atletiekpiste: hulp van 
buiten Hulshout nodig!
De vernieuwing van de atletiekpiste met 
een kunststofverharding is absoluut 
nodig. De toestand van de huidige 
piste voldoet helemaal niet meer voor 
het niveau waarop in onze gemeente 
aan atletiek gedaan wordt.

Maar het bedrag van 375.000 euro dat in 
het financieel beleidsplan voor 2008 is 
ingeschreven zal helemaal niet volstaan 
voor deze vernieuwing. Enkele voor-
beelden van recent aangelegde kunststof 
atletiekpistes in duizenden euro: Etter-
beek: 743; Lokeren: 920; Tongeren: 868; 
Neerpelt: 820; Nieuwpoort: 900; Gent: 1 
miljoen euro en Tienen: 1,25 miljoen.
We hebben ook drie goedkopere voor-
beelden gevonden: Zwevegem: 250.000 
euro plus erelonen maar daar ging het 
enkel over de renovatie van een 17 jaar 
oude kunststof toplaag. Dan Oostende: 

607.000 euro, maar dat dateert al van 
1998, en tenslotte de goedkoopste 
recente van 2006: Kapellen: 612.000 
euro al dan niet toevallig onder Open 
Vld-bestuur.

Een verdubbeling van het voorziene 
budget lijkt dus onvermijdelijk en, het 
zwembadverhaal indachtig, als gekozen 
wordt voor de topkwaliteit van het Mon-
do procédé in plaats van het gewonere 
Tartan, dan gaan we ook hier naar een 
verdrievoudiging van het budget zoals 
voor het zwembad.
Daarom, maar ook omwille van het bo-
venlokaal belang, pleit Open Vld er voor 
om  zoveel bovenlokalen (bvb. provin-
cie, bloso, intercommunale) als private 
partners te betrekken bij een zeflstandige 
beheersvorm van onze sportinfrastruc-
tuur.

Open Vld op de 
bloemenmarkt

Op 1 mei was de Hulshoutse Open Vld op-
nieuw aanwezig op de bloemenmarkt. We 
kregen er onder meer bezoek van enkele 
kandidaten voor de parlementsverkiezingen: 
martine taelman (4e plaats), bert Van Rooy 
(12e plaats), annelies Keirsmaekers  
(15e plaats) en dora de cock-Weckhuysen 
(22e plaats).
de bezoekers konden raden naar het aantal 
stuks in een prachtige fruitmand. Het juiste 
aantal was 159 stuks. Winnaar was Willy 
monsecour. Gefeliciteerd!
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inhoud inbegrepen
Martine Taelman leverde deze regeerpe-

riode sterk inhoudelijk werk af. Dat ging 

in de Kamer niet onopgemerkt voorbij. 

Begin 2006 werd ze dan ook aangeduid 

als voorzitter van de meest prestigieuze 

kamercommissie: die van Justitie.

In haar werk heeft Martine Taelman steeds 
veel aandacht gehad voor de (juridische) 
noden van het moderne gezin (alleenstaanden, 
nieuw samengestelde en holebi-gezinnen). 
Steeds stelde zij het belang van de kinderen 
centraal.
Martine Taelman stelde vragen rond de pro-
blematiek van ouders die het bezoekrecht niet 
naleven. Zij maakte een wetsvoorstel over het 
mechanisme van de voortdurende aanhangig 
making dat opgenomen werd in de nieuwe 
wet. Een zaak kan zo bij problemen sneller en 
makkelijker opnieuw aan de rechter worden 
voorgelegd.
Tijdens de bespreking van de wet op het co-
ouderschap zorgde Martine Taelman ervoor 
dat dit geen automatisme werd, maar dat de 
rechter in elk individueel geval de haalbaar-

heid grondig dient te bestuderen. Kinderen 
met holebi-ouders hadden juridisch slechts 
één ouder. Dat is nu rechtgezet: ook deze 
kinderen kunnen nu van beide ouders erven, 
onderhoudsgeld vragen, enz.
Voor de schuldloze echtscheiding diende 
Martine eveneens een wetsvoorstel in. Door 
de inspanningen van haarzelf en de Open Vld 
fractie werd een nieuwe wet mogelijk, die 
vechtscheidingen kan vermijden.
Naast al dit juridisch werk, is Martine Tael-
man volgens Bart Somers het boegbeeld van 
de Kempen. Kan ook moeilijk anders als je 
de waslijst aan vragen bekijkt die ze stelde 
over de treinverbindingen in de regio, over 
de dienstverlening van de Post. En ze ijverde 
ook voor een verhoging van de dotatie aan het 
SCK. Met resultaat!
Haar werk is echter nog niet áf.

Zo wil Martine Taelman nog:
-  De rechten van minderjarigen in procedu-

res verbeteren.
-  Het erfrecht voor de nieuw samenge-

stelde gezinnen aanpassen.
-  De infrastructuur van de Kempense 

gevangenissen aanpakken zodat ook de 

werkomstandigheden daar verbeteren.
-  Een verdere verhoging van de financie-

ring voor het SCK te Mol bekomen.
-  Een hartcentrum voor de Kempen.

Meer info over al de verwezenlij-
kingen en de plannen van Martine 
Taelman,aangevuld met interviews van 
mensen over haar werk, vindt u op: www.
martinetaelman.be.

Martine Taelman stak veel energie in juridisch werk. Maar ze is ook het boegbeeld van Open 
Vld in de Kempen. Vraag het maar aan voorzitter Bart Somers van Open Vld.

dora de cock-Weckhuysen, 
Kempische lijstduwer 22e plaats KameR

Dora De Cock-Weckhuysen
Hoge Heide 12, 2260 Westerlo
Licentiaat T.E.W.
Provinciaal voorzitter Liberale Vrouwen
www.vldwesterlo.be

“Geloven in mensen... Kies voor inhoud”
“Dora gaat voor een sterk bestuur gericht op 
economische groei en jobs, met de focus op een 
verhoogde levenskwaliteit. Lagere en eenvoudi-
gere belastingen voor werkgevers en werknemers, 
zorgen voor meer koopkracht. De realisatie van de 

Noord-Zuid-verbinding, beter uitgebouwd open-
baar vervoer en vlot bereikbare treinstations... 
lossen het Kempens mobiliteitsprobleem op.
“Ik hoop dat u het vertrouwen in mijn man Frans 
De Cock , gewezen Volksvertegenwoordiger, kan 
bevestigen door voor mij te stemmen.

Kamerlijst Open Vld
22. DE COCK-WECKHUYSEN DORA

“Stem op 10 juni voor een vrouw met pit.
Laat je verleiden door inhoud!”
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martine taelman bezocht 
Hulsthoutse bloemenmarkt.



Wegenwerken kunnen en moeten sneller
Als u zich af en toe verplaatst in uw gemeente, dan 
heeft u het zeker bemerkt. Gedurende meer dan 
een half jaar waren continu één of meer straten 
onderbroken voor relatief kleine werken.
Het lastenboek voorzag per fase een vijftiental 
werkdagen maar door enkele gebreken in dit las-
tenboek kon die termijn niet worden afgedwongen 
en duurden de werken zes tot acht weken per fase.
Open Vld gemeenteraadslid René Wouters, zelf 
Bouwkundig Ingenieur, deed daarom in april en-
kele constructieve voorstellen om enerzijds de ter-
mijnen in te korten en anderzijds om de bevolking 
te informeren zoals beloofd was in het “strategisch 
beleidsplan” van de CD&V meerderheid.
U zal zelf wel aan den lijve ondervonden hebben 
hoe met deze voorstellen werd omgesprongen, 
zeker?

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail ons op info@vldhulshout.be 
of stuur ons het strookje hiernaast 
terug per gewone post naar:
Vennekensstraat 57,
2235 Hulshout.

Je kan ook lid worden door storting 
van 10 euro op 
rekeningnummer 733-0254486-85.
Meer informatie vindt u ook op 

www.vldhulshout.be.

Ja, ik
❑ Wens meer informatie over Open Vld Hulshout.
❑ Wens lid te worden.
❑ Wens actief mee te werken.
❑ Heb volgende vraag, opmerking, suggestie:

Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
Tel./GSM ........................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................
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Opmerkingen of suggesties?

Wordt lid
 van Open Vld Hulshout




