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Containerpark
openhouden aub
Zal het Hulshoutse containerpark dicht
moeten of niet? Als het van OVAM en IOK
afhangt wel. Het debat woedt volop. Maar
waar zijn onze Hulshoutse bestuurders in
dit debat? Ze zijn compleet afwezig. Het
lijkt wel of ze in stilte in een hoekje zitten
te wachten tot de storm overwaait. Maar
zo werkt dat niet. Als bestuurder moet je
de problemen pro-actief aanpakken en
strijden voor de rechten van je bevolking.
Het ziet er naar uit dat de rechten om
containerparken open te houden al lang
zullen verdeeld zijn als het schepencollege
wakker wordt.
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Zal het Hulshoutse containerpark dicht moeten of niet? Wat doet het schepencollege?

Zonder liberalen meteen
belastingverhoging
Een regeerakkoord in rode inkt geschreven
waarvan de werkende Vlaming de rekening
betaalt. Zo analyseert Open Vld-fractieleider
Sven Gatz het Vlaamse regeerakkoord dat christen-democraten, socialisten en nationalisten
begin deze zomer afsloten. Gatz stelt zich vooral
vragen bij de versnippering van de economische
bevoegdheden: “Dat staat haaks op het krachtdadig economisch beleid waar Vlaanderen nu
nood aan heeft.”
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Het gaat over u
In deze Burgerkrant nemen we
het opnieuw op voor u, de Hulshoutse Burger.
Met artikels over uw containerpark, uw bibliotheek, de dienstverlening door het gemeentepersoneel, uw belastinggeld, uw
gemeentehuis, het respect voor
u en zo meer.
Veel leesgenot!

Wist u
dat ...
• het containerpark waarschijnlijk moet sluiten, terwijl
het schepencollege lijdzaam
toekijkt?
• het nieuwe gemeentehuis
zeker niet voor de volgende
verkiezingen klaar kan zijn?
• de bibliotheek in de kerstperiode 11 dagen gesloten zal zijn?
• het OCMW, in de koudste
periode van het jaar, 11 dagen
moet sluiten van het gemeentebestuur?
• het zwembad nog steeds niet
gegroeid is?
• het gemeentebedrijf dat de
sportinfrastructuur moet
beheren nog steeds niet van
start kan gaan?
• het gemeentepersoneel
arbeidsvoorwaarden door de
strot geramd kreeg waar zij
zich absoluut niet goed bij
voelen?

Houd het containerpark open
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Recent werden er gesprekken
opgestart tussen de intercommunale voor afvalverwerking IOK
en de gemeentebesturen van
Heist-op-den-Berg, Hulshout en
Herselt. De bedoeling zou zijn om
te komen tot minder, maar grotere
containerparken in onze regio. Er
zou slechts één containerpark per
30.000 inwoners mogen overblijven.
Er circuleren al plannen om het
containerpark van Hulshout te sluiten. De inwoners van deelgemeenten Houtvenne en Westmeerbeek
zouden dan naar het containerpark
van Herselt gestuurd worden en die
van deelgemeente Hulshout naar
Heist.
Voor de Hulshoutse Open Vld is dit
absoluut geen aanvaardbaar scenario. Waarom zou Heist zijn beide
containerparken mogen behouden
terwijl het enige in Hulshout dicht

moet? En waarom wordt Westerlo
niet in deze gesprekken betrokken? De inwoners van Heultje
en omgeving zouden ook perfect
terecht kunnen in Hulshout. Al

Zonder liberalen meteen belastingverhoging
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• er geregeld verdeeldheid is binnen de meerderheid, maar het
potje voorlopig gedekt blijft?
• Open Vld er graag zou in
slagen om samen met alle
andere oppositiepartijen en
onafhankelijken de eeuwenoude meerderheid te breken?
• de crisis hard toeslaat, maar
we de toekomst positief tegemoet zien?
• het bestuur van Open Vld
uitkijkt naar nieuwe leden om
ons nog groter te maken?
• onze mandatarissen René
en Frank blij zijn met de vele
steun en sympathie betuigingen die ze spontaan krijgen
uit soms onverwachte hoek?

René en Frank krijgen veel steun uit onverwachte hoek.

zal het containerpark wel moeten
moderniseren. Maar daar kunnen
we niet tegen zijn, zolang dit maar
de dienstverlening en de correcte
tarifering ten goede komt.

deze regering zullen betalen.”

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is glashelder: nu
de liberalen niet meer in de regering zetelen, gaan de
fiscale lasten omhoog. Sven Gatz: “Een half miljoen
mensen krijgt nog de helft van wat ze vorig jaar
kregen. En voor twee miljoen werkende Vlamingen
is de Vlaamse belastingvermindering van 500 euro
per werkend gezin voltooid verleden tijd. De nieuwe
Vlaamse regering denkt misschien dat ze Open Vld
daarmee de rekening presenteert, maar in werkelijkheid is het de bediende, de kuisvrouw, de verpleegster, de leraar en de werkman die de factuur van

Regeerakkoord biedt geen antwoord
op crisis
Bij een nieuw regeerakkoord rijst ook de vraag ‘wie zal
dat allemaal betalen’? Maar op dit punt blijft de Vlaamse regering schermen met vage cijfers en budgetten.
Daarbij worden de economische portefeuilles over vier
ministers verdeeld. Sven Gatz: “Net nu we nood hebben aan een strikt economisch beleid en daadkracht,
zet de Vlaamse regering zichzelf schaakmat door de
bevoegdheden hopeloos te versnipperen.”

Respect voor het gemeentepersoneel
De meerderheid klaagt vaak dat de
gemeente niet zomaar haar eigen
zin mag doen en dat de hogere
overheid te veel regeltjes oplegt.
Welnu, toenmalig Vlaams minister
Marino Keulen heeft enkele jaren
geleden meer autonomie verleend
aan de gemeenten. Hij ging ervan
uit dat er in de gemeenten capabele
politici aan het roer staan, die in
staat zijn om lokale gevoeligheden
te vertalen in een aangepast personeelsbeleid.
Wel, in Hulshout blijkt dit faliekant te mislukken. Meer dan drie
maand na de deadline, die een jaar

vooraf was vastgelegd, was er nog
steeds geen overeenkomst. Meer
nog, er heerst onder het personeel
een groot ongenoegen dat leidt tot
intense spanningen. Dat is duidelijk
gebleken, niet alleen uit de korte
symbolische actie van het personeel op vrijdag 3 april, maar ook,
en nog meer verontrustend, uit de
bijzonder zware clash tussen twee
topambtenaren in diezelfde periode.
Wat die korte actie betreft, willen
we hierbij het personeel bedanken
en feliciteren voor het feit dat ze
zich heel sterk hebben ingehouden
om de dienstverlening naar de be-
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volking niet te fel te verstoren. Maar
dat mag geen aanleiding zijn om de
betekenis van dat signaal dan ook
maar te minimaliseren.

Deontologische commissie
In oktober 2007 keurde de gemeenteraad een “deontologische code voor
de mandatarissen” goed. Een belangrijk onderdeel hiervan was de oprichting van een deontologische commissie die bij klachten moet nagaan
of er sprake is van inbreuken op de deontologische code. Twee jaar later
is die commissie nog steeds niet samengesteld. Waarop wacht het college? Moet men eerst weten welke mandataris in opspraak zou gekomen
zijn, om dan de commissie op zijn of haar maat samen te stellen? Als
men effectief wacht tot een mandataris in opspraak komt, dan wordt de
verdenking van partijdigheid wel heel erg groot. Open Vld pleit ervoor
om deze commissie ‘in tempore non suspecto’ samen te stellen, zelfs al
hopen wij ook dat ze nooit zal hoeven samen te komen. Dit is de beste
garantie voor haar neutraliteit.

Enquête
Het nieuwe GEMEENTEHUIS
moet in het centrum komen!
Open Vld lanceerde een enquête
rond het nieuwe gemeentehuis in de
vorige burgerkrant en op haar website. De vraag was eenvoudig: De
huidige CD&V meerderheid wenst
een nieuw administratief centrum te
bouwen naast het OCMW-gebouw.
Dit is meer dan 1km buiten het
centrum.
Open Vld heeft een alternatief in
het centrum van Hulshout. Het
schepencollege weigert echter dit
alternatief ernstig te onderzoeken,
hoewel ze toegeven dat het een zeer
goede lokatie is. Met deze enquete
wenst Open Vld Hulshout te onderzoeken welk alternatief de Hulshoutse burger (Hulshout - Westmeerbeek - Houtvenne) verkiest.
Ik wens dat het nieuwe gemeentehuis in het centrum van Hulshout
blijft: Ja/neen/geen mening.
Het resultaat is overtuigend. 73,47%
zegt dat het gemeentehuis in het
huidige centrum moet blijven,
slechts 14,29% is akkoord om meer
dan 1km buiten het centrum een
nieuw gemeentehuis te bouwen.

Voorzitter Frank Ponsaert
vraagt respect voor de
beheerraad.

standpunt

Toe bib or
not toe bib

Onderschrift

Wél ruimte voor
belastingverlaging
Op 29 juni 2009 werd de
begrotingsrekening 2008
door de gemeenteraad onder
de loep genomen. Daaruit
blijkt dat er in 2008 maar
liefst voor 2,8 miljoen euro
kredieten ongebruikt zijn. Dit
is bijna 20% van het beloofde
beleid dat niet is uitgevoerd.
Natuurlijk moet men bij het opmaken van gelijk welke begroting
een aantal reserves voorzien
voor het geval er onverwachte
problemen zouden opduiken.
Daarom pleit Open Vld er al jaren
voor om 1 miljoen euro in het nog
steeds lege reservefonds te stoppen. Op die manier kan je in de
begroting zelf alleen die budgetten opnemen die je nodig hebt

om het beleid uit te voeren dat je
hebt uitgestippeld in functie van
je visie op de toekomst van de
gemeente. Maar daarvoor moet
je natuurlijk wel eerst een visie
hebben…
Als je kredieten moet voorzien
voor alles wat je misschien, in
functie van de inspiratie van het
moment zal gaan doen, dan moet
je inderdaad zeer veel voorzien.
Maar als je alleen in de begroting
zet wat je echt gaat doen, dan
ontstaat wel degelijk de ruimte
voor een belangrijke belastingvermindering, zoals Open Vld die
al jaren bepleit.

Het college van burgemeester en
schepenen heeft er voor gezorgd
dat de beheerraad van de bibliotheek een onrustige zomer heeft
gehad. Nadat eerst een beslissing
werd genomen rond de uitleenposten zonder advies te vragen aan de
beheerraad en in afwezigheid van
de bevoegde schepen, kwam de
beheerraad in juli en augustus in
extra vergaderingen bijeen om zich
eerst over de beslissing te beraden
en nadien om de houding van het
college tegenover de beheerraad te
bespreken.
Het college ging hier drie maal in
de fout: beslissen zonder advies,
een gemeenteraadsbesluit van 2007
wijzigen zonder de gemeenteraad
hierover in te lichten of om goedkeuring te vragen en tenslotte niet
reageren op het schrijven van de
voorzitter van de beheerraad.
Open Vld stond hierbij op de barricaden en liet in de gemeenteraad
alsnog de wijziging goedkeuren als
toegevoegd punt. De voorzitter van
de bibliotheek kon alert reageren
op de gebeurtenissen, zodat de
beheerraad een advies uitbracht,
waarna het college haar beslissing
aanpaste. Dit kadert opnieuw in de
manier waarop Open Vld politiek
wenst te voeren in Hulshout: goede
dossiers op een degelijke manier
behandelen, enkel en alleen in het
belang van de Hulshoutse burger en
met inspraak en democratie hoog in
het vaandel.
Op www.vldhulshout.be vindt u een
open brief van de beheerraad van
de bibliotheek aan het schepencollege onder ‘recent nieuws’, ‘augustus 2009’.
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“Soberheid maakt België
financieel opnieuw gezond”

Van Quickenborne
kort sperperiode in
De sperperiode voor de koopjes
in de kledingsector (schoenen, kledij en lederwaren)
wordt ingekort van zes naar
drie weken. Voor alle andere
sectoren wordt de sperperiode
zelfs helemaal afgeschaft. Dat
heeft de ministerraad beslist op
voorstel van Open Vld-minister
voor Ondernemen Vincent Van
Quickenborne. Ook het verbod
op koppelverkoop wordt ongedaan gemaakt, behalve dan voor
financiële producten.
De nieuwe regeling maakt deel
uit van een modernisering en
versoepeling van de wet op de
handelspraktijken en de consumentenbescherming. Naast een
inkorting van de sperperiode,
zal voortaan ook koppelverkoop
kunnen. De nieuwe regeling is
goed voor alle partijen. Consumenten krijgen meer keuze
en een betere bescherming.
Handelaars kunnen rekenen op
meer vrijheid, meer mogelijkheden en meer ruimte voor creativiteit. Na advies van de Raad van
State wil Van Quickenborne de
tekst in de loop van september
in het parlement neerleggen.

Indien België tegen 2015 opnieuw een
begroting in evenwicht wil halen, is de
volgende jaren een periode van absolute soberheid noodzakelijk. Met deze
stelling bepaalt kersvers Open Vldminister van Begroting Guy Vanhengel
de richting die hij wil inslaan. Geschat
wordt dat het tekort op de begroting
2009 20 miljard euro zal bedragen.
Vanhengel: “Een nieuw evenwicht in
2015 is moeilijk maar niet onmogelijk.” Om ons land financieel gezond
te maken, wil Vanhengel de groei
van de federale uitgaven afremmen
en moeten de deelstaten op termijn
meer financiële verantwoordelijkheid
nemen.

Nieuwe Open Vld-ploeg aan
het werk in Vlaams Parlement
In de naweeën van de Vlaamse verkiezingen hebben 21 Open Vldvolksvertegenwoordigers de eed afgelegd als Vlaams parlementslid. De volgende 5 jaar vertegenwoordigen zij de meer dan 616.000
mensen die op 7 juni hun vertrouwen schonken. Met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar is deze fractie een gezonde mix van jonge
parlementsleden, nieuwkomers en politici die al een pak bestuurservaring als minister achter de rug hebben. Van de 7 nieuwkomers
zijn de vrouwen met 5 goed vertegenwoordigd.
Meer info, surf naar www.openvld.be

Verhofstadt leidt liberalen
in Europees Parlement
Guy Verhofstadt gaat de volgende 5
jaar de liberale fractie in het Europees Parlement leiden. Dat hebben
zijn collega-parlementsleden
unaniem beslist. Tijdens zijn bedankingswoord onderstreepte Guy
Verhofstadt dat de liberale fractie

de volgende jaren een belangrijke
kracht in de Europese besluitvorming kan zijn, net nu er belangrijke
uitdagingen voor de deur staan.
“Europa is niet het probleem, maar
de oplossing voor heel wat van die
uitdagingen,” aldus Verhofstadt.

Senaatsfractie kiest
Tommelein als fractieleider
De Open Vld-Senaatsfractie heeft
Bart Tommelein verkozen tot fractieleider. Hij volgt hierbij Paul Wille
op. Tommelein, die samen met
Jean-Jacques De Gucht door het
Vlaams Parlement als gemeenschapssenator werd afgevaardigd,
was daarvoor Kamerfractieleider.
Tommelein ziet zijn rol vooral als
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coach: “Vernieuwende voorstellen
aanmoedigen, nieuwe senatoren
kansen geven en steunen op de
expertise van ervaren senatoren,
dat zijn mijn uitgangspunten. In
deze moeilijke economische tijden
moeten we durven moedige en
vooruitstrevende voorstellen te
doen.”

“De grootste en belangrijkste is de
aanpak van de financiële en economische crisis.”

Mensen, wetten,
decreten respecteren?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen scoorde de meerderheid met het thema “respect”. Wij vroegen ons af wat
daarvan geworden was.
Iedereen weet dat sinds mensenheugenis de Hulshoutse kiezer
opteert voor een absolute meerderheid voor één en dezelfde partij. Dit
biedt continuïteit van beleid, maar
heeft ook arrogantie van de macht
tot gevolg. En dat ondervinden we
net iets te veel naar onze zin.
Als het bibliotheekdecreet bepaalt
dat voor beslissingen die impact
hebben op de werking van de bibliotheek, eerst een advies moet gevraagd worden aan de beheerraad,
dan negeert het schepencollege dit.
Als de beheerraad dit aanklaagt,
dan noemt de burgemeester dit een
storm in een glas water.
Als over eigendommen van het
OCMW beslist wordt door het schepencollege, dan wordt de OCMWraad daar niet in gekend. Als de
OCMW-raad dit aanklaagt, krijgt de
OCMW-voorzitter “een pak slaag”
omdat hij zijn raad niet in de hand
houdt.
Als je brieven schrijft aan de bur-

gemeester of het schepencollege
om een en ander aan te klagen, dan
krijg je daar GEEN antwoord op.
Als het schepencollege een beslissing van de gemeenteraad wijzigt,
dan voeren ze die wijziging wel uit,

maar “vergeten” de gemeenteraad
om bevestiging te vragen.
Als Open Vld onder getekend
geheimhoudingsakkoord een zeer
goed alternatief aanreikt (wordt
toegegeven door verschillende
schepenen) voor het nieuwe ge-

“Is dat beetje respect en een
constructieve samenwerking dan
echt teveel gevraagd?”

Soepeler werk voor studenten
Volgens vzw Jobwerking moesten jobstudenten aan
de kust dit jaar opvallend meer in het zwart werken.
Schuldig zijn noch de werkgevers, noch de studenten
maar het rigide systeem waarbij jobstudenten slechts
23 dagen tegen een onverminderd RSZ-tarief in de
zomermaanden mogen werken. Studenten, van wie
de meerderheid er tijdens het jaar een baantje op
nahoudt, klagen het gebrek aan flexibiliteit aan.

Meer flexibiliteit
Open Vld beantwoordde hun grieven en zette een
voorstel op papier waarbij studenten jaarlijks 400
uren tegen een verminderd RSZ-tarief kunnen werken. “Het systeem geeft beide partijen niet alleen

meer vrijheid, het perkt zonder twijfel ook alle mogelijke misbruiken in,”aldus volksvertegenwoordiger
Willem-Frederik Schiltz en senator Nele Lijnen. “Door
een dergelijk systeem kan enerzijds de werkgever ten
volle genieten van het verminderd RSZ-tarief voor de
reële tewerkstelling en is er anderzijds geen discussie mogelijk over het aantal uren dat een student
gewerkt heeft.” Open Vld krijgt hierbij ook de steun
van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen)
die het huidige systeem te beperkt en te strikt vinden.
Zowel Open Vld als Jong Vld dringen er bij minister
van Werk, Joëlle Milquet (cdH), dan ook op aan zo snel
mogelijk werk te maken van een nieuwe regeling voor
studentenarbeid.

meentehuis, dan weigert men met
de eigenaar te gaan praten om het
voorstel verder te bespreken of uit
te werken.
Als de meerderheid akkoord gaat
met een voorstel van de oppositie,
wijzen ze het af en brengen het
nadien zelf onder licht gewijzigde
vorm opnieuw op tafel en keuren
het dan goed en steken de pluimen
op hun hoed.
En gaat het schepencollege tegen
de wil in van de bevolking ook het
containerpark sluiten?
Als 20% van een begroting niet
gebruikt wordt, waarom voert men
dan geen beter begrotingsbeleid
en verlaagt men de belastingen
niet? Er is nu echt bewezen dat er
ruimte voor is, maar niets, absoluut
niets vloeit terug naar de kiezer, die
trouwe kiezer.
En we kunnen zo nog lang doorgaan, is dat beetje respect, inleving
en constructieve samenwerking
dan echt teveel gevraagd?
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Guy Vanhengel nieuwe liberale vice-premier

Brusselse
‘ket’ gaat over
begroting

deze zomer onderging de
federale regering met de
komst van enkele nieuwe
namen een metamorfose.
Eén van de opmerkelijkste nieuwe gezichten is
Guy Vanhengel. Hij nam
de fakkel over van vicepremier Karel de Gucht
en als begrotingsexpert
neemt hij de volgende jaren ook de federale financiën onder zijn hoede. Tijd
voor een portret.
Met Guy Vanhengel stuurt Open Vld
een begrotingsminister met tien
jaar begrotingservaring naar de
ploeg van premier Van Rompuy. Als
geboren en getogen Brusselse ‘ket’
wordt Vanhengel in de hoofdstad op
handen gedragen. Zijn verkiezingsuitslag bij de jongste Vlaamse en
Brusselse verkiezingen in juni van
dit jaar, getuigt daarvan.

Een Brusselse bestseller
In tegenstelling tot de rest in Vlaanderen boekte Open Vld in Brussel
flinke vooruitgang. Met ruim 23,2%
van de stemmen loodste Vanhengel
samen met zijn compagnon Sven
Gatz de Brusselse Open Vld naar
een klinkende verkiezingsover-

winning. Open Vld is de grootste
Vlaamse formatie in Brussel en
twee van de zes Brusselse zitjes
in het Vlaams Parlement zijn de
volgende vijf jaar gereserveerd voor
Open Vld.
Ook persoonlijk deed Vanhengel het
goed. Met 5.179 voorkeursstemmen
is hij afgetekend de populairste
Nederlandstalige politicus in Brussel. Hoe dat komt? Vanhengel zelf
heeft een duidelijke verklaring voor
het sterke resultaat van Open Vld
in Brussel: “We hebben ons in de
hoofdstad altijd gepresenteerd als
een hecht team. We zijn een sociaal
liberale partij en hierdoor slaagden
we erin kiezers aan te trekken uit
alle lagen van de bevolking.’

Federaal zwaargewicht
Net nadat Vanhengel het Brusselse
regeerakkoord met CD&V en Groen!
op papier zette en handtekende,
weerklonk de roep om met zijn
politiek palmares de federale ploeg
te versterken. Hij kreeg zowel het
vice-premierschap van Karel De

BIO

Na twee termijnen als Brussels minister van Begroting en Financien is
die opdracht Guy Vanhengel op het
lijf geschreven.
Met de financiële en economische
crisis is het alle hens aan dek, ook
in ons land. Uit recente cijfers blijkt
dat het begrotingstekort dit jaar
al opgelopen is tot twintig miljard

“strikt en sober financieel beleid
is noodzakelijk”
Gucht als de begrotingsportefeuille
in de schoot. Hiermee beschikt de
federale regering opnieuw over een
volwaardige minister van Begroting.

euro. Dat is ongeveer 6 à 7 % van
het bruto binnenlands product
(bbp). Vanhengel zelf windt er geen
doekjes om: “Een evenwicht in

Eerste vrouwelijke minister van
Binnenlandse Zaken
Door de regeringswissel is Annemie Turtelboom de nieuwe minister van
Binnenlandse Zaken, als allereerste vrouw ooit in België. Ze volgt daarmee
haar collega Guido De Padt op, die werd benoemd tot regeringscommissaris.
Hij zal een interne audit van de federale overheid leiden die moet aangeven
waar de overheid efficiënter kan werken. Zo kan niet alleen worden bespaard, maar ook de service voor burgers worden verbeterd.
Burgerkrant
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✓ geboren op 10 juni 1958
✓ getrouwd met Ann en vader
van Bram en Eva
✓ meer dan acht jaar Brussels minister van Begroting,
Financiën en Nederlandstalig
onderwijs
✓ fervent motorijder en een
passie voor voetbal en muziek
2015 zal zeer, zeer, zeer, moeilijk
zijn. Door de politieke crisis van
2007 en 2008 hebben we twee jaar
verloren door ons vooral bezig te
houden met het institutionele. Op
dat moment was men niet bezig
met het globale evenwicht van de
begrotingen van de federale overheid, gewesten, gemeenschappen
of van de gemeenten. Willen we
tegen 2015 opnieuw een begroting
in evenwicht, zal een strikt en sober
financieel beleid noodzakelijk zijn.”
Dit najaar zal Guy Vanhengel al
meteen al zijn expertise kunnen
aanwenden om de overheidsbegroting opnieuw onder controle
te krijgen en een nieuwe meerjarenbegroting aan de Europese
Commissie voor te leggen. Met zijn
ervaring en staat van dienst moet
dat lukken.
Meer weten over Guy Vanhengel?
Je leest het op zijn website
www.guyvanhengel.be.

Snelnieuws
GuIdO dE padT WaaKT OVER
EFFICIËnTIE FEdERaLE OVERHEId
Sinds kort wordt het reilen en zeilen
binnen de federale overheid strikt in
aCHTERsTaLLIGE
het oog gehouden door Guido De Padt.
FaCTuREn
snELLER En
Als regeringscommissaris krijgt hij de
GOEdKOpER GEÏnd
belangrijke taak om als waakhond de
federale overheid door te lichten. Guido Minister voor Ondernemen VinDe Padt: “Met deze functie word ik de
cent Van Quickenborne heeft 8
‘Test-Aankoop van de efficiëntie van de
maatregelen op papier gezet om
federale overheid.” Als regeringscomachterstallige facturen sneller én
missaris maakt Guido De Padt deel uit
goedkoper te innen. Uit ondervan het kabinet van Open Vld-minister
zoek blijkt immers dat 1 op 3 facvan Begroting Guy Vanhengel. Omdat hij turen tussen ondernemingen te
geen lid meer is van de federale regering, kan hij zijn lokale taken als sche- laat worden betaald. In crisistijd
pen en OCMW-voorzitter terug opnemen. De Padt benadrukt hierbij dat hij geraken zelfs gezonde bedrijven
zijn beide lokale mandaten onbezoldigd zal uitoefenen. Met het budget dat hierdoor in de problemen. Meer
de stad Geraardsbergen hiermee uitspaart, wil hij een coördinator aanwer- info: www.quickonomie.be.
ven die een dementiecafé moet
opzetten. De Padt: “Dit café
saBaM nIET BETaLEn VOOR
moet een ontmoetingsplaats
MuZIEK In WERKpLaaTs
worden voor patiënten, hun
“Zelfstandigen hoeven geen Sabam te betalen
partner en familie waar men
voor muziek in hun werkplaats,” aldus Open Vld
kan praten over de ziekte. Ik
kamerlid Sofie Staelraeve. “Ook al sloten Unizo
wil zo het taboe rond dementie
en het VBO met Sabam een akkoord af over
doorbreken.”
een tarief voor muziek op de werkplaats, elke
zelfstandige is vrij om al dan niet in deze ‘deal’
te stappen.” Regels over auteursrechten op
VLaandEREn
publieke plaatsen zijn ook niet altijd duidelijk.
MOET TandEn TOnEn
Zo ziet de rechtspraak bejaardentehuizen en
In dOssIER
werkplaatsen waar weinig mensen werken niet
WEsTERsCHELdE
als een publieke plaats.
Open Vld-parlementsleden
Annick De Ridder en Ludo Van
Campenhout hekelen de lakse
aanpak van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in het
Westerscheldedossier. Ondanks
een akkoord weigert Nederland
deze stroom uit te diepen. De
Ridder: “Grote vrachtschepen
kunnen nu enkel bij hoogtij de
Antwerpse haven binnen wat de
haven jaarlijks zo’n 70 miljoen
euro kost.”

TELEHOORZITTInGEn COunTEREn
OnTsnappInGsGEVaaR
Om de gerechtsgebouwen beter te beveiligen en het aantal ontsnappingen te reduceren, stelt Open Vld-senator Paul Wille het gebruik van videoconferencing voor. Hierbij kunnen gedetineerde verdachten, getuigen
en deskundigen op afstand verhoord worden. Hierbij hoeft justitie niet
terug te grijpen naar risicovolle gevangenentransport waardoor de kans
op ontsnappingen aanzienlijk slinkt. Het voorstel is naast veiliger ook
goedkoper. In Nederland zou justitie ruim 18 miljoen euro besparen door
in bepaalde gevallen over te stappen op videoconferencing.

de
Gucht
naar
Europa
Belgisch eurocommissaris Karel
De Gucht mag zijn eerste verschijning op Europees niveau geslaagd
noemen. Hij maakte er zijn optreden als vervanger van Louis Michel
als Europees Commissaris voor
Ontwikkeling en Humanitaire Hulp.
Ruim 2u en 9 vragenrondes later
waarbij de commissie Ontwikkelingssamenwerking De Gucht het
vuur aan de schenen legde, kon hij
iedereen overtuigen van zijn inzet.
Op 16 september komt het voltallige Europees Parlement samen om
zijn benoeming te bekrachtigen.
De Gucht verruilde in juli de Belgische regering voor de Europese
Commissie. Het einde van het
mandaat van die Commissie komt
echter in zicht. Tot het aantreden
van een nieuwe équipe moet De
Gucht zich binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog een
aantal maanden ontfermen over
Ontwikkeling en Humanitaire Hulp,
de portefeuille van zijn voorganger
Louis Michel (MR).
De Gucht, die zelf veertien jaar in
het Europees Parlement zetelde,
beseft dat hij vooral zal moeten
voortbouwen op diens werk: “Het
beleid moet continuïteit hebben.
Het ligt ook grotendeels vast in
afspraken met de andere Europese
instellingen, maar hier en daar
wil ik toch een persoonlijke toets
aanbrengen, zoals de strijd tegen
seksuele misdaden in ontwikkelingslanden. De belangrijkste
uitdaging de komende maanden
wordt echter de voorbereiding van
de VN-conferentie over klimaatverandering, die in december in
Kopenhagen plaatsvindt.”

Lokale Burgerkrant
Hulshout
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Respect voor het
gemeentepersoneel

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

René
Wouters
Gemeenteraadslid
Voorzitter
Open Vld
Hulshout

Frank
ponsaert

Dienstverlening
VERVOLG VAN PAGINA 2 ONDERAAN

In april werden een aantal
arbeidsvoorwaarden door de
strot van het gemeentepersoneel geramd waar zij zich
absoluut niet goed bij voelen.
Hoe je het ook draait of keert, op
termijn is dit bijzonder schadelijk
voor de goede werking van de gemeente en voor de dienstverlening
aan de bevolking. Ik wil daarmee
niet zeggen dat zonder meer op alle
eisen en wensen van de vakbond
en het personeel moet worden
ingegaan, maar je moet op zijn
minst in een constructieve sfeer, in
wederzijds respect en met een open
geest het gesprek willen aangaan.
En als je om een goede reden een
bepaalde eis niet kan inwilligen,
dan moet je dat op een correcte
manier uitleggen. Het personeel
is heus in meerderheid voldoende
voor rede vatbaar en bereid om ook

Website

de belangen van de belastingbetaler te respecteren.

profitariaat?
Als je het profitariaat wil aanpakken, zoals dat in de onderhandelingen met de vakbonden gesteld is,
dan doe je dat niet door iedereen
over een zelfde kam te scheren en
er van uit te gaan dat het allemaal
profiteurs zouden zijn, integendeel,
op die manier werk je het fenomeen
eerder in de hand. Als iemand die
hard en goed gewerkt heeft, niet
krijgt waar hij of zij recht op heeft,
dan riskeer je dat die de volgende
keer vanuit een soort ‘foert’ reactie niet meer zal bereid zijn een
extra inspanning te leveren. Neen,
profitariaat aanpakken doe je door
op een positieve manier diegene
die bijvoorbeeld bereid was om
een deel van het weekend op te offeren ten dienste van de bevolking,
daarvoor te bedanken, te belonen,
een schouderklopje te geven en te

Sinds kort is onze website weer
helemaal bijgewerkt en opgefrist.
Nieuws uit de gemeenteraad,
standpunten, dossiers, persberichten, kortom alles over het reilen en zeilen in politiek Hulshout
vind je op www.vldhulshout.be
Heb jij ons ook iets te melden? info@vldhulshout.be
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OCMWraadslid
Secretaris
Open Vld
Hulshout

zeggen: “Bedankt dat je dat wou
doen, blijf jij in de week maar eens
een uurtje extra thuis, want in een
van de volgende weekends zou de
bevolking graag terug een beroep
op jou willen doen.”

Opnieuw samenzitten
Kortom, er kan van een overeenkomst met het personeel geen
sprake zijn als je niet overeen komt.
Daarom riep Open Vld in april op om
opnieuw rond de tafel te gaan zitten
en wel zeer snel. Want als je geen
akkoord hebt dat door een meerderheid van het personeel gedragen
wordt, dan heb je ook geen draagvlak om diegene die het akkoord niet
respecteert, tot de orde te roepen.

WORd OOK LId
In deze Burgerkrant hebben we
getracht het op te nemen voor u.
Besteden wij volgens u toch te
weinig aandacht aan een thema
dat u belangrijk vindt?
Laat het ons weten via info@
vldhulshout.be of bij een van onze
mandatarissen of bestuursleden.
We sturen graag bij waar nodig.
Of beter nog, sluit u bij ons aan
en bouw constructief mee aan
een nieuw en beter beleid voor
Hulshout.

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