
Alternatief voor 
nieuw gemeentehuis

In haar Hulshoutse verkiezingsprogramma stelde Open Vld dat er 
een oplossing moet komen voor de penibele huisvesting van het 
gemeentepersoneel. Een volledig nieuw gemeentehuis dan maar? 
OK indien fi nancieel realistisch. Dat dit nieuwe gemeentehuis dan 
volledig buiten de huidige dorpskern moet komen? NIET OK.
En waarom is dat NIET OK? Wel daarom :
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Dit wordt straks het gevaarlijkste punt van Hulshout: hier moeten we straks met 
zijn allen oversteken.

1.In een vorige Burgerkrant las u 
reeds 5 argumenten. Intussen legde 
Open Vld haar alternatief voor aan 
de burgemeester. Reactie: zeker 
ernstig alternatief, maar we houden 
er geen rekening mee.
2.Het enige argument waarom het 
gemeentehuis naast het OCMW 
gebouw moet komen is de samen-
werking tussen OCMW en gemeen-
te. Nooit een onzinniger argument 
gehoord. Meer hierover op blz 7.
3.De plaats waar het nieuwe ge-
meentehuis gepland is heeft geen 
voetpad, en het fi etspad ligt aan 
de overkant van de drukke Grote 
Baan. Er zijn dus grootse werken 

nodig om een minimale veiligheid te 
creëren.
4.De bouw van servicefl ats wordt 
geschrapt.
5.Een toekomstige uitbreiding van 
het rusthuis wordt quasi onmoge-
lijk.
6.Wij willen geen hoge belastingen 
blijven betalen voor de hoogmoeds-
projecten van onze burgemeester!
Daarom heeft Open Vld een degelijk 
alternatief.
Surf naar www.vldhulshout.be en 
vul anoniem onze enquête in, of 
zend ons het formulier van pagina 7 
ingevuld terug.
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“Samen geraken 
we eruit”
De economische en fi nanciële crisis zorgt 
voor veel onzekerheid. Mensen verliezen 
hun job of dreigen die te verliezen. Spaar-
geld van jarenlang is in rook opgegaan. Op 
zo een moment moet de politiek een uitweg 
tonen. Moet ze perspectief bieden. Open Vld 
is de enige partij met een duidelijke visie, 
zowel Europees als Vlaams. Maar we hebben 
meer: we hebben ook de mensen die het 
kunnen waarmaken. Open Vld heeft de visie 
én de mensen om versterkt uit de crisis te 
komen. Samen, met gebundelde krachten, 
geraken we eruit.

Dirk Van Mechelen
Lijsttrekker 
Bart Somers
Lijstduwer
Antwerpen

BURGERKRANT
HULSHOUT

Weer mis: fi etspad langs de “verkante keer”.



Frans De Cock gaat voor een 
sterk bestuur gericht op eco-
nomische groei en jobs, gefo-
cust op een verhoogde levens-
kwaliteit. Hij wil ‘Duurzame 
economie’ en ‘Groene energie’ 
meer stimuleren om extra jobs 
te creëren. Een kordate aanpak 
van het Kempens mobiliteits-
probleem en meer geld voor 
bejaarden en gehandicapten, 
zijn nodig.

De groene economie is 
een kans!
Innovatieve KMO’s die groene 
energie zoals zonnepanelen en 
andere duurzame technologie-
en inzetten in hun productie-
proces, kunnen zich profi leren 
als trendsetter waardoor groei 
en nieuwe markten ontstaan, 
zelfs in het buitenland. Duur-
zame investeringen creëren zo 
jobs en maken deze bedrijven 
minder crisisgevoelig.

Frans De Cock is Licentiaat 
Toegepaste Economische Wet.
Raadgever Ruimtelijke 
ordening
Gewezen Vlaams volksverte-
genwoordiger
Fractieleider gemeenteraad 
Westerlo
Gehuwd met Dora Weckhuysen
frans.decock@
vlaamsparlement.be
www.vldwesterlo.be 
0495/548929
www.openzone.be/fransdecock
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Gezinsvriendelijk 
Vlaanderen
Wanneer partners hun huwelijks-
contract willen wijzigen, moeten ze 
nu geen lange en dure gerechtelijke 
procedure doorlopen. Nu kan im-
mers een koppel het huwelijkscon-
tract veel goedkoper, maar vooral 
veel eenvoudiger veranderen door 
een afspraak te maken met de no-
taris. Dankzij Martine Taelman.
Taelman wil dan ook onderzoeken 
welke andere administratieve ver-
eenvoudigingen ze kan doorvoeren, 
zodat gezinnen zo weinig mogelijk 
administratieve rompslomp en 
papieren moeten invullen en zo veel 

mogelijk kunnen genieten van hun 
kostbare vrije tijd.

Jobs redden door 
betalingsbevel
Martine Taelman wil het betalings-
bevel invoeren. Hiermee kunnen 
bedrijven op een snelle en een-
voudige manier geld vorderen van 
wanbetalers. Per dag gaan im-
mers 7 bedrijven failliet omdat de 
facturen die ze uitschreven niet op 
tijd zijn betaald. Onaanvaardbaar 
voor deze bedrijven en uw job, vindt 
Martine Taelman. Om jobs veilig te 
stellen, is het betalingsbevel dan 
ook broodnodig.

Zo weinig mogelijk rompslomp 
voor gezinnen en bedrijven

KalenderKalenderKalender

Annick De Ridder zag het levens-
licht op 4 februari 1979 in Antwer-
pen. Achttien jaar later ging ze 
rechten studeren en werd ze actief 
bij de Antwerpse Jong Vld, waarvan 
ze in 2002 voorzitter werd. Na een 
geslaagd congres mocht Annick de 
blauwe ideeën verdedigen tijdens 
de Vlaamse verkiezingen van 2004. 
Ze werd daarop verkozen tot een 
van de jongste Vlaamse volksverte-
genwoordigers in het halfrond.

Toen deze liberale politica in 2007 
ook nog fractievoorzitter in de 
Antwerpse gemeenteraad werd en 

lid van de Raad van Bestuur van 
het Antwerps Havenbedrijf, kwam 
haar carrière als advocate bij de 

Antwerpse balie op een lager pitje 
te staan. Annick besloot zich volop 
in te werken in enkele belang-
rijke Vlaamse dossiers: mobiliteit, 
havens, openbare werken en econo-
mie werden ‘haar ding’.

Op vijf jaar tijd bewees zij echt 
invloed te kunnen uitoefenen op het 
beleid. Een effi ciënter openbaar 
vervoer en een vlotter verkeer met 
minder uitstoot werden haar stok-
paardjes. Lees meer op p.8.

Uit de top 3 Parlementsleden 
volgens De Standaard

Wij werken steeds voor uw werk
Als nieuwe kandidaat 
is het op zijn plaats 
om mij even aan u 
voor te stellen. Ik ben 
Tom Ryken en met 
mijn 33j ben ik één 
van de nieuwe en-
thousiaste kandida-

ten voor Open vld. Waarom Open vld? Omdat dit een 
partij is die mensen die vooruit willen alle kansen wil 
geven zonder daarbij de zwakkeren in onze samen-
leving uit het oog te verliezen.
Vindt u het niet spijtig dat de overheid gaat lopen 
met bijna de helft van het inkomen waar u voor 
werkt? Moet u even gaan zitten als u ziet wat er 

van uw vakantiegeld overschiet? Wel, dan moet u 
op Open Vld stemmen. Alleen wij ijveren voortdu-
rend voor belastingverlagingen. In deze tijden van 
economische crisis vreest u misschien voor uw job. 
Dan hebt u opnieuw een reden om voor Open vld te 
stemmen. Want wij werken steeds voor uw werk, 
niet alleen in crisistijd. U kent nu ook meteen mijn 
2 belangrijkste thema’s: werk en belastingen. Van 
het één moet er duidelijk meer zijn, van het ander 
evident minder. Ook in de Kempen.
www.tomryken.be

Creatieve 
oplossingen 
voor toekomst

Frans De Cock 
8e plaats 
Vlaamse lijst

Martine Taelman 
17e plaats 
Vlaamse lijst

Tom Ryken 
14e plaats Vlaamse lijst

Annick De Ridder 
1e opvolger Vlaamse lijst



Zo weinig mogelijk rompslomp 
voor gezinnen en bedrijven







Dringend meer 
liberaal beleid 

nodig
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Beste Hulshoutenaar,

Onze website www.vldhulshout.be 
puilt nog steeds uit van de stand-
punten en de tussenkomsten op de 
gemeenteraad in de vele dossiers 
waarvoor onze lokale mandataris-
sen blijven knokken.

Onzinnig
Neem bijvoorbeeld het nieuwe 
gemeentehuis. Voor de meerder-
heid moet dit bij het OCMW komen. 
“Nooit een onzinniger argument ge-
hoord. Er is geen enkel personeels-
lid dat zowel voor het OCMW als de 
gemeente werkt. Zeer weinig dos-
siers zijn gemeenschappelijk aan 
gemeente en OCMW. En de burger? 
Bent u al eens op één en dezelfde 
dag zowel bij de gemeentediensten 
als bij de OCMW-diensten geweest? 
De meerderheid weet het blijkbaar 
zelf niet te onderbouwen, want ze 
gaan een auditbureau vragen om 
dit te bekijken: kost 125.000 EUR.” 
Zo sprak OCMW-raadslid Frank 
Ponsaert onlangs nog. Op pagina 
1 zet hij trouwens nog een boel 
andere argumenten uiteen. Bent u 
het er mee eens dat het geen goed 
idee is om het gemeentehuis uit de 

dorpskern weg te halen? Vul dan 
onderstaande bon in en stuur hem 
ons terug.

Liberale krachten
Maar vandaag willen we in het 
bijzonder uw aandacht vragen voor 
enkele kandidaten bij de komende 
verkiezingen. En dan hebben we het 
niet over Guy Verhofstadt en Dirk 
Sterckx op de Europese lijst of over 
Dirk Van Mechelen en Marleen Van-
derpoorten op de Vlaamse lijst. Hun 
prestaties tot nu toe, bekend uit de 
nationale media spreken voor zich, 
toch? Nee, wij willen u graag enkele 
minder bekende kandidaten onder 
de aandacht brengen die zeker ook 
uw stem waard zijn.
Frans De Cock uit het naburige 
Westerlo is voor velen in Hulshout 
niet echt een onbekende. Hij ze-
telde reeds in het Vlaams Parle-
ment in een vorige legislatuur. Hij 
heeft ons vijf jaar geleden enorm 
geholpen bij de opstart van onze 
Hulshoutse afdeling. Hij staat op de 
achtste plaats van de Open Vld lijst 
voor het Vlaams Parlement.
Tom Ryken is een jonge belofte-
volle advocaat die zeer actief is in 
de Herentalse Open Vld. Hij kent 

de Kempense dossiers die in het 
Vlaams Parlement aan de orde zijn, 
zeer goed en kan ook voor Hulshout 
van grote betekenis zijn. Hij staat op 
de 14e plaats.

Op de 17e plaats staat Martine 
Taelman uit Grobbendonk. Zij is 
momenteel Senator en heeft onder 
meer op het vlak van familiaal 
recht reeds heel wat realisaties op 
haar naam staan. Als Meter van de 
Hulshoutse Open Vld heeft zij ons 
al meermaals geholpen en staat zij 
steeds met raad en daad klaar.
Last but not least vragen wij uw 
aandacht voor de eerste opvolger-
plaats. Annick De Ridder is een 
vat vol goede liberale ideeën. Dat 
gekoppeld aan haar uitzonderlijk 
dynamisme en werkkracht maakt 
Annick tot een grote aanwinst voor 
het Vlaamse Parlement. Volgens 
de ranking van de evaluatie van de 
Vlaamse parlementsleden door De 
Standaard, staat ze op 3! Zie http://
www.standaard.be/Extra/Verkiezin-
gen/. Dat is pas inhoud hebben en 
beloftevol zijn ….

De huidige CD&V-meerderheid wenst een nieuw administratief centrum te bouwen naast het OCMW-ge-
bouw. Dit is meer dan 1km buiten het centrum.
Open Vld heeft een alternatief in het centrum van Hulshout. Het schepencollege weigert echter dit alterna-
tief ernstig te onderzoeken, hoewel ze toegeven dat het een zeer goede locatie is.

Met deze enquête wenst Open Vld Hulshout te onderzoeken welk alternatief de Hulshoutse burger 
(Hulshout - Westmeerbeek - Houtvenne) verkiest.
Vul de enquête in en bezorg ons de bon op Vennekensstraat 57, 2235 Hulshout (Houtvenne)

Ik wens dat het nieuwe gemeentehuis in het centrum van Hulshout blijft.

mJa
m Neen
m Geen mening

Enquête gemeentehuis

Dringend meer 
liberaal beleid 

nodig

Dit bord wordt straks aangevuld met “gemeentehuis” en “bibliotheek”.
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Wil je er zelf 

actief aan meewerken?

Campagne 
Open Vld

De Vlaamse overheid zoekt per-
manente (oefen)terreinen voor 
‘lawaai’sporten zoals motorcross, 
zodat deze geconcentreerd worden 
op enkele locaties die dan best zo 
weinig mogelijk hinderlijk zijn voor 
mens en natuur.
Op vraag van het CD&Vbestuur 
van Westerlo werd ook het cross-
parcours aan het Rooiveld te 
Westerlo voorgedragen. Dit leidde 
tot massaal protest en meer dan 
4000 bezwaarschriften vanuit de 
bevolking en de oppositie, omwille 
van de verwachte geluidsoverlast. 
Ook de provinciale milieuraad en de 
Provinciale Commissie voor Ruim-
telijke Ordening hadden bezwaren 
en gaven negatief advies voor een 
permanent terrein voor lawaaispor-
ten op het Rooiveld.
De Procoro vindt het Rooiveld niet 
geschikt als permanent terrein voor 
gemotoriseerde sporten wegens 

te klein (4,5 ha) en grotendeels 
onvergund. Er is niet gezocht naar 
een locatie waar nu al veel achter-
grondlawaai is. Het Rooiveld ligt in 
agrarisch gebied en is een stiltege-
bied vlakbij de woonkernen Heultje, 
Voortkapel en Morkhoven. Gezien 
het massaal protest stellen zowel 
de Procoro als Open Vld dat er bij 
de bevolking geen draagvlak is voor 
dit terrein.
OpenVld-fractieleider Frans De 
Cock uit Westerlo hoopt dat de 
Antwerpse provincieraad deze 
negatieve adviezen en de terechte 
bezorgdheid van de bevolking zal 
volgen. Meer geschikte terreinen 
zijn zeker te vinden in industrie- en 
havenzones of op locaties waar nu 
reeds veel lawaai- en milieuhinder 
aanwezig is.
Voor meer info over Frans, zie 
pagina 2 of www.openzone.be/
fransdecock

Annick De Ridder wil de dossiers waarin zij zich inwerkte voluit blijven 
verdedigen na 7 juni. De werkgelegenheid moet hoger, het verkeer 
vlotter, het openbaar vervoer beter. Om een einde te maken aan de fi les 

moeten we dus investeren in een én-én-verhaal: met 
o.a. tramverlengingen, binnenvaart én de Ooster-
weelverbinding. Want zo wordt de regio mobieler, de 
Kennedytunnel veiliger en de hele provincie econo-
misch aantrekkelijker. www.doehetmetannick.be

Gedaan met fi les rond Antwerpen

Martine Taelman pleit voor 
een ‘loopbaanrekening’ waar-
door bij momenten meer of 
minder gewerkt kan worden 
en het opvoeden van kinderen 
(deels) in rekening kan ge-
bracht worden als werkuren. 
Flexibele arbeidsuren voor 
alleenstaanden met kinderlast 
zijn ook een must.
Specifi ek in de Kempen wil 
Martine de lijn Herentals-Mol 
elektrifi ceren. Nu kunnen 
immers enkel dieseltreinen 
op dit traject ingezet wor-
den. De treinreizigers die op 
een kleine stopplaats op een 
stoptrein wachten, hebben er 
meestal het raden naar of hun 
trein op tijd gaat komen. Mar-
tine Taelman wil dan ook dat 
er informatieborden komen.

Geen draagvlak 
voor crossterrein

De Burgerkrant 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

Tom Ryken, 
14e plaats Vlaamse lijst, 
met lijsttrekker 
Dirk Van Mechelen.

Contacteer het 

campagnesecretariaat,

Sint-Aldegondiskaai 18, 

2000 Antwerpen via

sabine Devos-Cox, scox@provant.

be of Martine Verlinden via, 

martine.verlinden@openvld.be

Vlaamse 
jobkorting

Annick De Ridder 
1e opvolger Vlaamse lijst

Dankzij Minister Dirk Van 
Mechelen van Open Vld kre-
gen alle werkende Vlamingen 
in februari de zogenaamde 
jobkorting. De jobkorting was 
een uitstekend middel om 
werkende mensen eens te be-
lonen. Diegenen die meenden 
dat dit een verkiezingsstunt 
was, hebben het mis. Minis-
ter Van Mechelen wil deze 
jobkorting in 2010 verhogen 
en opnieuw uitkeren. Maar 
eerst mag u zich uitspreken 
via de Vlaamse verkiezingen. 
Kiest u voor de man die deze 
jobkorting bedacht en boven-
dien Vlaanderen nog eens 
schuldenvrij maakte? Ik in 
ieder geval wel. Ik durf op u te 
rekenen om hetzelfde te doen. 
Aldus Tom Ryken uit Heren-
tals. Meer over Tom leest u op 
pagina 2.

Frans De Cock 
8e plaats
 Vlaamse lijst

Gezinsvriende-
lijk en mobiel 
Vlaanderen

Martine Taelman 
17e plaats Vlaamse lijst

Uitbreiding Rooiveld stuit op zwaar protest.


