
Nieuw gemeentehuis: 
soap gaat verder

LEES VERDER OP PAGINA 8

Reeds geruime tijd bestaan er ideeën voor een 
nieuw gemeentehuis in Hulshout. Tot zover 
kunnen wij volgen. Iedereen die ooit in het 
gemeentehuis verder dan de loketten geweest 
is, zal immers erkennen dat het personeel er in 
alles behalve goede omstandigheden moet wer-
ken. Reeds voor de verkiezingen pleitte Open 
Vld er voor om de voormalige politiekantoren 
aan te passen als eerste stap naar betere werk-
omstandigheden. Dit is echter nooit grondig 
aangepakt. Onze ambtenaren kregen zelfs nooit 
een deftige deurklink voor de tussendeur.

Om de koopkracht opnieuw aan te 
zwengelen, heeft de federale regering 
voor dit jaar nog enkele nieuwe maatre-
gelen in petto. Onder impuls van Open 
Vld gaat van de voorziene 100 miljoen euro ruim 80 miljoen 
naar lagere belastingen. Zo krijgen alle werknemers in oktober 
al iets meer in hun loonzakje. 
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100 miljoen
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koopkracht
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Omgaan met 
zelfdoding in
onderwijs

“Leren omgaan met zelfdoding in het on-
derwijs is helaas geen overbodige luxe”, 
aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Hans 
Schoofs.  “Harde cijfers spreken boekdelen. 
Daarom werk ik aan een resolutie om van de 
strijd tegen zelfdoding in het onderwijs een 
absolute prioriteit te maken.”
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Nieuws uit Hulshout en regioNieuws uit Hulshout en regioNieuws uit Hulshout en regio
14 september
Belgisch Kampioenschap 
wielrennen voor 
mandatarissen
start om 14u00
Avenue François Cornesse
Aywaille
Info: 0497-514.530

19 september
Wijn en politiek

vanaf 20u
Zaal Centrum, Langestraat 10A, 
2235 Hulshout (Houtvenne)
Alles wat u altijd al wilde weten 
over de wijnvoorkeur van een 
topminister en over de politieke 
situatie in Vlaanderen...
met vice-minister-president Dirk 
VAN MECHELEN
° Voorstelling aanbod door gere-

nommeerde wijnhandelaars
° Blinde degustatie Franse wij-

nen minister Van Mechelen
° Mogelijkheid om uw politieke 

vragen te stellen
° Mogelijkheid tot aankoop van 

enkele uitmuntende fl essen.  
Met senatoren Martine TAEL-
MAN en Patrik VANKRUN-
KELSVEN
Deelnameprijs: 5 euro
Info: 0497-514.530

Open Vld-hulshout
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Nadat vier jaar geleden VLD Huls-
hout het levenslicht zag, zetten we 
twee jaar geleden een belangrijke 
eerste stap. Voor het eerst in de 
geschiedenis van onze fusiege-
meente een liberaal in de gemeen-
teraad én in de OCMW-raad. Dit 
is echter slechts een bescheiden 
eerste stap. Nu is de tijd aangebro-
ken om verder door te groeien en 
de liberale partij in Hulshout verder 
uit te bouwen, zowel in de breedte 
als in de diepte. Daarvoor hebben 
we nood aan nieuw bloed. Zowel 
kandidaat-bestuursleden, hevige 
militanten als gewone leden zijn 
van harte welkom. Ook u kan de 
toekomst van onze gemeente mee 
vorm geven. Nu zijn reeds meer dan 
20 zelfstandigen lid. We garande-
ren hen immers absolute discretie. 
Bent u de volgende? Contacteer 
ons tel. 0497 51 45 30 of 
e-mail: info@vldhulshout.be.

Ook u kan de toekomst van onze 
gemeente mee vorm gevenOpen Vld-hulshout

KalenderKalenderKalender
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100 miljoen voor extra koopkracht

Partijvoorzitter Bart Somers: “Al maanden komen 
we met tal van positieve voorstellen. Want dat is het 
belangrijkste: dat we ons focussen op de zorgen van 
de mensen. Dat we de koopkracht verhogen, meer 
jobs creëren enz.”

Alle initiatieven op een rijtje:
Door een vervroegde indexering ontvangen alle 
werknemers in de loop van oktober een iets hoger 
nettoloon. Verder genieten een 140.000 gezinnen van 

een verhoogde forfaitaire tussenkomst in hun stook-
oliefactuur, ontvangen éénoudergezinnen een hogere 
kinderbijslag en krijgen alle pensioenen vanaf 2003 
een fi nanciële opkikker. 
Naast de budgetcontrole kwam ook de meerja-
renplanning aan bod. Hierbij is Open Vld hoopvol 
gestemd voor het optrekken van het belastingvrije 
minimum tot 7.150 euro en het verminderen van het 
aantal belastingtarieven. Ook het engagement om 
het aantal ambtenaren te verminderen is nu explicie-
ter opgenomen dan bij de regeerverklaring.

3 tot 7% van de jongeren tussen 
12 en 18 jaar is depressief. 7% van 
de tieners tussen 14 en 17 jaar 
doet aan automutilatie (zelfver-
minking). In de lagere school loopt 
15% van de kinderen wel eens rond 
met zelfdodingsgedachten.  In het 
secundair onderwijs loopt dit op 
tot 30%. Gemiddeld 1 jongere per 
week sterft door zelfdoding! BIJ 
JONGEREN ONDER DE 24 JAAR IS 
ZELFDODING DE 2de GROOTSTE 
DOODSOORZAAK IN VLAANDEREN! 
(na dodelijke verkeersongevallen). 
Dit is meer dan alarmerend, aldus 

Hans Schoofs. Een goede preventie 
–liefst op school- is noodzakelijk. 
Ook als het fout afl oopt, heeft de 
school ongewild een sleutelrol.  Op 
dat moment is het cruciaal dat de 
school de juiste initiatieven neemt 
en snel handelt om het verwer-
kingsproces optimaal te laten 
verlopen. De realiteit is echter 
anders: slechts 1 op de 40 scholen 
in Vlaanderen (2,5%) heeft effectief 
een draaiboek voor het omgaan 
met zelfdoding. “Daarom werk ik 
aan een resolutie met 6 aandachts-
punten waarmee ik,  samen met 
collega Demeulenaere, tracht de 
andere parlementairen alsook mi-

nister Vandenbroucke te overtuigen 
om van de strijd tegen zelfdoding in 
het onderwijs een absolute priori-
teit te maken,” aldus Schoofs.

Strijd tegen zelfmoord in 
onderwijs absolute prioriteit

VERVOLG VAN PAGINA 1
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OPEN VLD KIEST 
NIEUW BESTUUR

Op vrijdag 19 september om 20u00 krijgen we hoog bezoek in Hulshout. 
Vice-Minister President Dirk Van Mechelen is er dan immers te gast in 
zaal Centrum te Houtvenne voor een avondje “Wijn en Politiek”. Een 
wijndegustatie in een organisatie van Open Vld district Herentals-Westerlo 

met de medewerking van senatoren Martine 
Taelman en Patrik Vankrunkelsven. Alles wat 
u altijd al wilde weten over de wijnvoorkeur 
van een topminister en over de politieke situ-
atie in Vlaanderen…Toegang 5 euro, info en 
inschrijving: email@renewouters.net of 
0497 514.530.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP

HOOG BEZOEK IN HULSHOUT

Op 14 september heeft in Aywaille het Belgisch 
Kampioenschap wielrennen voor mandatarissen 
plaats. Fervent wielertoerist en OCMW-raadslid 
Frank Ponsaert zal er de kleuren van Open Vld en 
Hulshout verdedigen. Vorig jaar op het BK in Meise 
eindigde hij vierde. Met wat extra supporterssteun 
zit een podiumplaats er zeker in. Wielerliefheb-
bers die Frank willen aanmoedigen, kunnen con-
tact opnemen met René Wouters op 0497/514.530 
om gezamenlijk vervoer te organiseren.

Op zaterdag 18 oktober orga-
niseert Open Vld bestuursver-
kiezingen zowel op lokaal als 
op nationaal niveau. Lokaal 
kiezen de liberalen een nieuwe 
afdelingsvoorzitter, een nieuw 
afdelingsbestuur en nieuwe 
afgevaardigden in het regiobe-
stuur. Nationaal wordt een nieuw 
nationaal Open Vld-partijbestuur 
gekozen. De lokale stemming 
gebeurt op de “klassieke” ma-
nier met de hand, in een lokaal 
in uw gemeente; de nationale 
stemming is elektronisch.
Info: 0497 51 45 30, 
email@renewouters.net

HOOG BEZOEK IN HULSHOUT

Nieuws uit Hulshout en regioNieuws uit Hulshout en regioNieuws uit Hulshout en regio

AGB een 
stap vooruit
Anderhalf jaar geleden, op de ge-
meenteraad van maart 2007, stelde 
ik voor om een studie te starten 
naar verzelfstandigde beheersvor-
men voor onze sportinfrastructuur. 
Dit is immers de enige manier om 
deze dure investeringen op peil te 
houden en toch voldoende ruimte 
te laten voor andere noden zoals 
cultuur. Het voorstel werd toen 
afgewezen, maar enkele maanden 
later werd de studie toch opgestart.
In onze Burgerkrant van juni 2007 
werd opnieuw gepleit voor het 
aantrekken van bovenlokale mid-
delen voor de atletiekpiste, een van 
de hoofdredenen voor het verzelf-
standigen. Nog steeds meende de 
huidige meerderheid alles in eigen 
handen te moeten houden. Enkele 
maanden geleden werd dan toch 
de bouw van de atletiekpiste uit 
handen gegeven aan de atletiekclub 
als bouwheer om op die manier 
toch Vlaamse subsidies te kunnen 
verkrijgen.

Constructief blijven
Op de gemeenteraad van 1 septem-
ber werd dan beslist het autonoom 
gemeentebedrijf ‘AGB Sport Huls-
hout’ op te richten en werden de 
statuten ervan vastgesteld.
Al is het soms als de processie van 
Echternach, we blijven constructie-
ve voorstellen doen. Ooit komt wel-
licht de dag dat het AGB ook private 
middelen en nog meer bovenlokale 
middelen kan aantrekken voor de 
sport, zodat nieuwe beleidsruimte 
ontstaat voor bijvoorbeeld belas-
tingsverlaging, cultuur, het aan-
zwengelen van werkgelegenheid, 
enzovoort, zonder dat de vele sport-
clubs daar de dupe van worden.

door René Wouters, 
gemeenteraadslid en 
voorzitter Open Vld

STANDPUNT

Ook u kan de toekomst van onze 
gemeente mee vorm geven

TWEEDE 
PENSIOENPIJLER
De provincie gaat het verschil in 
pensioen tussen statutairen en 
contractuelen wegwerken via 
een aanvullend pensioenfonds. 
“Ook gemeenten en OCMW‘s 
kunnen hierin meestappen,” 
aldus provincieraadslid Frank 
Wilrycx.

TURNHOUT VLAAMSE CULTUURSTAD 2012

Nauwelijks een jaar geleden polste Margriet Hermans in het Vlaams Par-
lement naar de bereidheid bij minister Anciaux om een Vlaamse culturele 
hoofdstad uit te roepen. Dit was een idee vanuit cultureel centrum De 
Warande. Na een jaar van onderzoek en overleg is er een positieve beslis-
sing genomen. Oostende wordt culturele hoofdstad in 2009. Turnhout 
bleek voor 2012 de sterkste kandidaat. De stad ontvangt hiervoor een 
bedrag van Ð 400.000. 

“De NMBS zit nog steeds niet op het juiste spoor”, aldus senator Martine 
Taelman. “Mijn mailbox bulkt van de klachten van Kempense pende-
laars”. Taelman maakt het probleem al jaren aanhangig bij de betrok-
ken ministers. Sinds juni is een bijkomende piekuurtrein ingelast op 
de spoorlijn Herentals-Brussel. Een goed begin maar voorlopig slechts 
een druppel op een hete plaat. 
Komt daarbij dat er dit najaar 
op lijn 25 infrastructuurwerken 
zijn gepland… “Het belooft 
niet veel goeds dit najaar voor 
Kempische pendelaars. Maar 
ik geef niet op” besluit de 
senator.

NMBS NOG STEEDS NIET OP JUISTE SPOOR
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Vlaams Open Vld-minister van Begroting, 
Dirk Van Mechelen, maakt ruim 25 miljoen 
euro vrij voor de creatie van 7.000 extra plaat-
sen in kinderopvang. Vooral de zelfstandige 
initiatieven krijgen meer ondersteuning. 

Daarnaast worden de prijzen in de crèches 
afhankelijk van het inkomen, zonder dat dit 
voor iemand duurder uitvalt dan nu. 

Verder wordt ook het systeem van diensten-
cheques voor kinderopvang gebruiksvriende-
lijker. “De Vlaamse regering ging akkoord met 
al onze voorstellen,” besluit partijvoorzitter 
Bart Somers. 

Ook pensioen voor 
zelfstandige in bijberoep
Open Vld-kamerlid Carina Van Cauter heeft een wetsvoor-
stel klaar opdat ook zelfstandigen in bijberoep op het eind van 
hun carrière een pensioen kunnen trekken. Nu betalen zij wel 
sociale bijdragen maar krijgen zij daar geen euro pensioen voor. 
Concreet zou er per kwartaal een minimumbijdrage worden 
vastgesteld. Zelfstandigen in bijberoep zouden dan hun bijdra-
gen kunnen groeperen, zodat ze toch de minimumgrens halen. 
Van Cauter wil de  nieuwe regeling met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2009 laten ingaan.

Meer kinderopvang 
kort wachtlijsten in

Geen bouwver-
gunning meer 
nodig voor 
zonnepanelen

Wie een lening aangaat om een huis 
te kopen, betaalt vanaf volgend jaar 
minder registratierechten. Vlaams 
Open Vld-minister van Financiën, 
Dirk Van Mechelen, lanceert een 
maatregel waarbij kopers van 
een eerste woning een maximum 
korting krijgen van 1000 euro op 

de hypotheeklening die ze aan-
gaan. Concreet krijgen zij korting 
op de aankoop van een woning of 
bouwgrond van 10.000 euro voor 
het gewone tarief (10%) en 20.000 
euro voor klein beschrijf (5%). Met 
de reeds bestaande vrijstelling op 
de eerste schijf van 15.000 euro, 

besparen toekomstige kopers in to-
taal 2.500 euro. De nieuwe regeling 
geldt zowel voor wie een huis koopt 
als voor wie een huis bouwt.

1000 euro voor wie eerste 
woning koopt

De taalvereisten in de Vlaamse 
Wooncode, die van nieuwe kandi-
daat-huurders voor een sociale wo-
ning een bereidheid vraagt Neder-
lands te leren, blijven overeind. Het 
Grondwettelijk Hof heeft de vraag 
van de Franse gemeenschapsrege-
ring om de Wooncode te vernietigen 

onlangs verworpen. Vlaams Open 
Vld-minister van Binnenlands 
Bestuur, Marino Keulen: “Ik ben 
een tevreden man. De Wooncode 
blijft overeind. Dit oordeel zegt dat 
de Wooncode niet discrimineert en 
niet in overtreding is met interna-
tionale of Europese regels. 

Grondwettelijk Hof laat 
Wooncode heel

Milieuvriendelijke gezinnen en 
bedrijven hebben binnenkort 
geen bouwvergunning meer 
nodig voor het plaatsen van zon-
nepanelen en –boilers op daken. 
Ook voor woningen die vallen 
onder specifieke voorschriften 
komt er een drastische vereen-
voudiging van de procedure. 
Tot nu toe was de regelgeving 
voor groene energie bijzonder 
versnipperd. Hierin zet Open 
Vld-minister van Ruimtelijke 
Ordening, Dirk Van Mechelen, 
nu de schaar en resten er nog 
2 mogelijkheden: woningen die 
vallen onder speciale voor-
schriften van verkavelingsver-
gunningen, bpa’s of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. En wonin-
gen die hier niet onder vallen. 
Deze laatste categorie is vol-
ledig vergunningsvrij. 

Van Mechelen: “Dit besluit is de 
kers op de taart voor de sector 
van hernieuwbare energie. En 
niet enkel vanuit milieuoogpunt, 
maar ook voor de economie!”



Geachte heer burgemeester,
Beste Marc,
Ik weet dat je een hart voor sport 
hebt en van sportievelingen 
verwacht men naast felheid ook 
respect voor de tegenstander van 
de dag. In de politiek zijn we niet 
echt tegenstanders, maar ook geen 
medestanders. We trachten altijd 
constructief naar een oplossing te 
streven, en we hebben steeds met 
respect naar elkaar geluisterd (zo 
heb ik dat toch steeds ervaren). 
Maar er zijn onderwerpen die je 
minder interesseren, en daar ga je 
wel eens kort door de bocht en res-
pectloos te werk. Zal ik ze noemen? 
Cultuur, sociale zaken (OCMW) en 
fi nanciën. En er zijn projecten die je 
kost-wat-kost wil doordrukken en 
dan stap je met volle kracht overal 
overheen, zeker als het slechts cul-
tuur, sociale zaken en fi nanciën zijn 
die in de weg liggen. Welnu sinds 
enkele maanden beleven we een 
respectloos gedrag ten opzichte 
van het OCMW en haar eigendom-
men, omdat je een droom hebt. En 
die droom moet uitmonden in een 
nieuw gemeentehuis op een plaats 
waar nu een huis staat, dat eigen-
dom is van het OCMW, aangekocht 
in 2006, met subsidies van het LOI 
(lokaal opvang initiatief). Wat ge-
beurt er? De OCMW-raad beslist in 
2007 eenparig over de bestemming 
van de woning. De werken die daar-
voor moeten worden uitgevoerd, 
worden in vertrouwen uitbesteed 
aan de gemeente. Deze woning in 

zeer goede staat wordt zowat half 
ontmanteld en dan worden de wer-
ken door u stil gelegd. Zonder ook 
maar enige uitleg naar het OCMW 
toe. In de wandelgangen vernemen 
we dat de gemeente beslist heeft 
om op de plaats van de LOI wo-
ning het nieuwe gemeentehuis te 
bouwen, daar vinden we op dat mo-

ment echter geen verslag van. De 
OCMW-raad vraagt op mijn initiatief 
en met eenparigheid van stemmen 
om uitleg en nodigt u uit om op 
de raad uitleg te komen verschaf-
fen. U stuurt uw kat, en een brief 
die druipt van de minachting voor 
de OCMW-raadsleden. Ja, ook uw 
anders zo volgzame CD&V-manda-

tarissen zijn misnoegd. Ondertus-
sen zijn we 5 maand verder en deze 
problematiek wordt nog steeds 
elke maand op de OCMW-raad 
opgevolgd, en nog steeds worden 
mijn moties eenparig goedgekeurd. 
Maar nog steeds geeft u “niet 
thuis”. 
Geachte heer burgemeester, ik 
vraag u: verman je, sta recht en 
kom naar het OCMW, en discus-
sieer openlijk, eerlijk en democra-
tisch over deze problematiek. Ik 
beloof je, Open Vld zal zoals steeds 
constructief meedenken en mee 
naar een oplossing zoeken. On-
dertussen zet je de aankoop op de 
agenda van de volgende gemeente-
raad, dat kan toch niet? Beste Marc, 
laat het wederzijds respect terug-
keren in de Hulshoutse politiek. 

Frank Ponsaert 
OCMW-raadslid
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NEEN! (Open brief 
aan de Burgemeester)

“Open Vld zal zoals steeds 
constructief meedenken en mee naar 

een oplossing zoeken”

Laat het wederzijdse respect terugkeren in de Hulshoutse politiek aub.

tarissen zijn misnoegd. Ondertus-

Onze 
mening

Onze 
mening

Onze 
mening

Vlaams volksvertegenwoordiger Hans Schoofs kaartte nog-
maals het bijna onbestaand openbaar vervoer aan tussen 
Meerhout en Mol. De huidige situatie is te gek voor woorden.  
De snelste verbinding van een willekeurige locatie in Meerhout 
naar het station in Mol -amper 13 km- duurt bijna 2 uur!”  Vanaf 
27 oktober komt er de nieuwe lijn 170 Beringen–Balen–Mol. Zo 
zal Balen aansluiten op de treinregeling in het station van Mol.  
Er wordt rekening gehouden met de ochtend- en de avondspits.

Betere busontsluiting 
Meerhout is in aantocht
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Elke politieke partij zou de ambitie 
moeten hebben om te wegen op 
het maatschappelijk debat.  Open 
Vld doet dit al jaren en wilt dat zo 
houden. Daarom blijft zij investeren 
in de opbouw en uitbreiding van 
haar kennis zodat Open Vld haar 
marktleiderschap inzake innovatie-
ve ideeën en creatieve oplossingen 
behoudt. 

Een liberale denktank met 
ambitie
Het Liberaal Kennis Centrum is 
een denktank die tot doel heeft het 
liberalisme van de 21ste eeuw in 
te vullen en op vooruitstrevende 
wijze antwoorden bieden op de 
uitdagingen die in sneltempo op 
ons afkomen. Zij moet bovendien 
de fundamenten leggen voor het 
politieke liberalisme in Vlaanderen, 
België en daarbuiten. Het Liberaal 
Kennis Centrum zal trachten, zowel 
door toegepast als fundamenteel 
onderzoek, vernieuwende ideeën 
aan te dragen en de politieke 
agenda te bepalen. Concreet wil het 
door middel van vooruitstrevend 
onderzoek, studiedagen, publica-
ties, ontmoetingen en voordrachten 
de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen kaderen en een dui-
delijke visie formuleren over ‘hoe’ 

het liberalisme van de toekomst er 
moet uitzien.
Het LKC omvat een pool van een 
vijftiental universitaire medewer-
kers die beslagen zijn op de meeste 
domeinen van de binnen- en 
buitenlandse politiek. Voorzitter 
van het kenniscentrum is federaal 
volksvertegenwoordiger Rik Daems. 
Koert Debeuf, voormalig woord-
voerder van Guy Verhofstadt, neemt 
de functie van directeur voor zijn 
rekening. 

Offi ciële start op 
8 september
Op 8 september vindt de lancering 
plaats van het Liberaal Kennis Cen-
trum. Gastspreker is Geert Mak. 
Hij is één van de meest prominente 
Nederlandse schrijvers en auteur 

van het boek  “In Europa”. Tijdens 
zijn voordracht zal hij dieper ingaan 
op het Europa in de vorige eeuw en 
de lessen die we daaruit kunnen 
trekken. 
Voorts zullen tijdens deze offi ciële 
“kick-off” de nieuwe naam en logo 
van het Liberaal Kennis Centrum 
bekend gemaakt worden. Hou dus 
zeker de komende weken de krant-
en en onze website in de gaten!

Op 8 september schiet het Liberaal Kennis Centrum, een 

liberale denktank, uit de startblokken. Het partijbureau van 

Open Vld ging enkele maanden geleden over tot de oprichting 

van het LKC en investeert zo in haar ‘brains’. 

Met het oog op het ideologisch congres van Open Vld, dat in februari 2009 zal plaatsvinden, organiseert het 
LKC de komende maanden een aantal studiedagen. 
 • donderdag 18 september: globalisering en dagelijks leven
 • dinsdag 23 september: de ecologische economie
 • woensdag 8 oktober: naar een Europese sociale zekerheid?

Later in het najaar krijgen we nog studiedagen over ethiek en diversiteit.
Bovendien publiceert het LKC in september zijn eerste cahier over de problematiek van de niet-verzeker-
den en een nieuwe editie van ‘Open’ over “Klimaat en ecologie”. In oktober volgt een eerste werk in de 
reeks “Liberale bibliotheek”.

Voor meer informatie over onze studiedagen en publicaties kan je terecht op onze website.

Een drukke herfst

Liberaal 
Kennis 
Centrum 
gaat offi cieel 
van start

Vanaf 8 september kan je terecht op onze 
website: www.liberaalkenniscentrum.be



Open Vld-minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent Van 
Quickenborne, heeft de verplichte voorlegging van geboorteaktes in 
24 procedures afgeschaft. Zo moeten de jaarlijks 15.000 kandidaat-po-
litieagenten niet langer een 
geboorteakte ophalen in hun 
geboortegemeente om bij hun 
kandidatuur te steken. Het 
wordt ook eenvoudiger om er-
kend te worden als deskundige, 
om een sociale of pensioenuit-
kering aan te vragen enz.

Vlaams Open Vld-minister van Begroting 
en Financiën, Dirk Van Mechelen, is in juni 
verkozen tot Taxman voor 2008. Deze award 
bekroont een persoon of organisatie die het 
voorbije jaar de fi scaliteit vereenvoudigde of 
de belastingdruk liet zakken. Dankzij zijn kor-
ting op de personenbelasting vanaf 2007 en 
de afschaffi ng van tax op verdriet, mocht Van 
Mechelen voor dit jaar de award in ontvangst 
nemen.

TEKORT AAN 
PERSONEEL REMT 
GROEI AF

HERMAN DE CROO 
ZETELT 40 JAAR IN KAMER

VAN MECHELEN IS TAXMAN VAN HET JAAR

ONDERHOUDSGELD ONTWIJKEN WORDT 
MOEILIJKER

Bijna 3 op 4 groeiende bedrijven 
zien de krapte op de arbeids-
markt als de belangrijkste rem 
op hun verdere economische 
ontwikkeling, zegt Vlerick Ma-
nagement School. Daarom pleit 
Open Vld net zoals de onder-
vraagde bedrijfsleiders voor een 
soepelere arbeidsmarkt met 
o.a. een striktere activering van 
werklozen. 

Omwille van zijn inzet en werkijver tijdens 
zijn 40-jarig parlementair mandaat, zette de 
Kamer Open Vld-ondervoorzitter van De 
Kamer, Herman De Croo, in juni in de bloe-
metjes. In zijn dankwoord benadrukte De Croo 
het belang van de lokale verankering van de 
parlementsleden: hét geheim van een lang-
durige politieke carrière. Naast hem werd ook 
Open Vld-kamerlid Rik Daems gelauwerd die 
intussen al 20 jaar in het parlement zetelt.

GEBOORTEAKTE NIET MEER NODIG IN 
24 PROCEDURES

Dankzij Open Vld- kamerlid Sabien Lahaye-Battheu zullen 
alleenstaande ouders waarvan de ex-partner het verplichte 
onderhoudsgeld na 2 maanden nog niet heeft betaald, het geld 
sneller in handen krijgen. Zij heeft een wetsvoorstel klaar 
waarbij de rechter de machtiging geeft aan de onderhoudsge-
rechtigde om het geld rechtstreeks van de onderhoudsplichtige 
te vorderen. Nu zijn rechters niet verplicht dit toe te staan.
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SnelnieuwsSnelnieuwsSnelnieuws

Omdat Vlaamse bedrijven meer 
milieuvriendelijke investeringen 
aangaan, trekt Vlaams Open 
Vld-minister van Economie, 
Patricia Ceysens, volgend jaar 
het budget van de ecologiesteun 
op van 75 naar 120 miljoen euro. 
Door deze bijna-verdubbeling 
zullen naast bedrijven ook priva-
te rusthuizen aanspraak kunnen 
maken op een ecologiepremie. 
Verder krijgen kmo’s in plaats 
van de huidige 20% voortaan 
30% van de investeringskosten 
terugbetaald. Verder krijgen in-
novatieve bedrijven meer kansen 
bij openbare bestedingen.

 CEYSENS 
BREIDT ECOLOGIE-
PREMIE UIT

Taelman wil 
snellere 
procedure voor 
betaling 
facturen 
De Belgen zullen in de toe-
komst hun facturen veel stip-
ter moeten betalen. Daarvoor 
zorgt een wetsvoorstel van 
senator Martine Taelman 
(Grobbendonk). 

1 op 7 failliet omdat klant 
niet betaalt
“Elke dag gaan zeven bedrijven 
overkop door wanbetalers. Dat zijn 
er 2000 per jaar en dus beslist veel 
te veel!”, zegt senator Taelman. 
“Het is blijkbaar voor sommige 
schuldenaars een sport om de zaak 
te laten aanslepen. Ze denken dat 
de schuldeiser toch niet naar de 
rechtbank zal stappen omdat de 
bedragen te klein zijn of omdat een 
rechtszaak vele jaren kan duren. 
En inderdaad, wie naar de rechter 
stapt om zijn geld te eisen, begint 
aan een jarenlange juridische 
lijdensweg. De bedrijven zitten op 
de duur met zoveel onbetaalde fac-
turen dat ze zelf de boeken moeten 
neerleggen. Dat is ontoelaatbaar en 
daarom diende ik een wetsvoorstel 
in voor een snellere en goedkopere 
procedure tot verplichte betaling”, 
aldus Martine Taelman. 
“Als de schuld niet betwist wordt 
maar toch niet betaald is, kan de 
schuldeiser naar de rechter stap-
pen en deze laatste kan op eenzijdig 
verzoekschrift - dus zonder de 
schuldenaar te horen - beslis-
sen dat de factuur moet worden 
betaald. De schuldeiser moet die 
beslissing dan alleen nog via de 
deurwaarder meedelen aan zijn 
schuldenaar. Deze laatste kan wél 
verzet aantekenen tegen de beslis-
sing.”, verduidelijkt Taelman. “Maar 
de ervaring wijst uit dat dit zelden 
gebeurt.” 
“De procedure duurt maar 2,5 
maanden en kost maar 120 euro 
aan deurwaarderskosten,” stelt 
Taelman vastberaden. “In Frankrijk 
bestaat het al en met veel succes.”
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Weet je graag meer over het 

politieke gebeuren in onze 

gemeente, of wil je er zelf 

actief aan meewerken?

Word lid bij 
Open Vld

Degelijke verbouwingen ten gunste 
van de werkomstandigheden, en 
dus een betere dienstverlening? 
Nee hoor. De dringend noodza-
kelijke en zelfs reeds geplande 
uitbreiding van de bibliotheek? Van 
tafel geveegd. De nog dringender 
airconditioning voor de bibliotheek? 
Nu niet, je krijgt “ooit” iets veel 
beters in de plaats.
Inderdaad, de burgemeester loopt 
met heel andere plannen rond. 
Tegen de volgende verkiezingen 
wil hij opnieuw uitpakken met 
zijn nieuwste prestigeproject: een 
gloednieuw administratief centrum 
met bibliotheek erbij, 1 km buiten 
het huidige centrum. Er zijn echter 
enkele “probleempjes” die men niet 
onder ogen wenst te zien.
1.De gemeente is geen eigenaar 
van de grond waar het nieuwe cen-
trum moet komen. Geen probleem, 
die pakken we toch gewoon af. Zelfs 
een onteigeningsprocedure vindt 
men niet nodig. Meer hierover in de 
open brief aan de burgemeester op 
pagina 5.
2.De nieuwe locatie is helemaal 

niet voorzien voor een centrum-
functie. Zo is er bijvoorbeeld veel 
te weinig parkeermogelijkheid 
beschikbaar en zijn er geen voet-
paden.
3.Wat gebeurt er met het huidige 
centrum van de gemeente? Het 
verdwijnen van het gemeentehuis 
en de bibliotheek zal een grote 
impact hebben, ook op de zelfstan-
digen die er gevestigd zijn.
4.Wat gebeurt er met de gebouwen 
waarin nu het gemeentehuis en de 
bibliotheek gevestigd zijn?
5.De nieuwe fi etsbrug over de Nete 
moet de fi etsers dichter bij de 
nieuwe locatie brengen maar het 
kruispunt van de Vaartdijkstraat 
met de Grote Baan waar deze fi et-
sers uitkomen is levensgevaarlijk. 
Door de bebouwing aan weerszijden 
ziet de fi etser absoluut niets voor 
hij de Grote Baan op moet.
Ondanks het aandringen van Open 
Vld om eerst maar eens deze 
gevolgen grondig te laten onderzoe-
ken en de problemen op te lossen, 
heeft het schepencollege alvast 
het ontwerp van het administratief 

centrum laten starten. Een mooi 
staaltje van hoe het gezond ver-
stand moet wijken voor de droom 
van een prestigeproject. Of hoe de 
verkiezingsslogan “Respect” op 
enkele jaren tijd kan verwateren.

Op bladzijde 5 van deze Burger-
krant vind je een open brief van 
een Open Vld OCMW-raadslid 
aan de burgemeester. De proble-
matiek die elders op deze blad-
zijde wordt aangekaart heeft de 
relatie tussen het OCMW en de 
gemeente danig verzuurd en een 
verandering in de houding van 
de burgemeester kan voor dooi 
zorgen. Onze gemeente verdient 
geen confl icten, wel oplossin-
gen. Daarom deze open brief.

Soap nieuw gemeente-
huis gaat verder

Open brief aan 
burgemeester

Open Vld kan zich vinden 
in de idee van een ver-
nieuwd of zelfs een nieuw 
gemeentehuis en biblio-
theek. Maar niet op die 
manier.

Contact:
René Wouters

Vennekensstraat 57

2235 Hulshout
016/69.82.02

info@vldhulshout.be

Open is een uitgave van Open Vld Nationaal- V.U. Bart Somers, Melsensstraat 34, 1000 Brussel, tel 02/5490020 
www.OpenVld.be - contact@openvld.be - Lokaal: V.U. René Wouters, Vennekensstraat 57, 2235 Hulshout

Onze Open Vld 
mandatarissen 
U kan ze contacteren via 
info@vldhulshout.be

Onze website is
www.vldhulshout.be

René
Wouters
Gemeente-
raadslid
Voorzitter 
Open Vld 
Hulshout

Frank
Ponsaert
OCMW-
raadslid
Secretaris 
Open Vld 
Hulshout

Kritisch bekekenKritisch bekekenKritisch bekeken

In de geneeskunde wordt meer en meer gebruik gemaakt van cellen, 
weefsels of stukjes bot van levende of overleden patiënten om andere 
patiënten te behandelen. Deze weefsels worden opgeslagen in weef-
selbanken. Recent keurde de senaat het wetsvoorstel goed van Patrik 
Vankrunkelsven dat regelt hoe alleen ziekenhuizen weefsels mogen 
afnemen en bewaren, in het grootste respect voor de donor en de re-
ceptor, bovendien met de grootste zorg om dit soort activiteiten uit het 
commerciële circuit te houden. 

Over cellen en weefsels

VERVOLG VAN OP PAGINA 1


