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Maak op pagina 6 en 7 kennis met onze top 3 op de lijst en de lijstduwer

Tijd voor gewoon doen

Ik droom van een Hulshout waar je als burger méér dan
eens om de zes jaar je gedacht mag zeggen. Waar iedereen
voorstellen kan doen om het leven aangenamer te maken.
Met een bestuur dat die dingen vastpakt en doet.

gewoon te doen.
Voor deze verkiezingen heeft Open Vld Hulshout
opnieuw sterke kandidaten op haar lijst.
Stuk voor stuk echte doeners, die bereid zijn
verantwoordelijkheid te nemen en in staat zijn de
gemeente te besturen.

Open Vld wil onze gemeente veranderen. Wij willen
een veiligere gemeente die efficiënt omgaat met
uw centen. Een beleid waar de realisaties en niet de
praatjes centraal staan. Wij willen gewoon doen.

Wil u ook een beleid dat de burger voorop stelt? Een
meerderheid die beslissingen neemt en zorgt voor realisaties? Kies dan voor ‘gewoon doen.’ Stem voor Open Vld.
Wilt u onze standpunten nog uitgebreider
doornemen? Neem dan zeker een kijkje op
www.vldhulshout.be.

In deze lokale burgerkrant vindt u onze ideeën voor

Hulshout. Hoe wij uw gemeente willen veranderen
in de komende zes jaar. Van kinderopvang en
fietspaden, over werkgelegenheid en openbare
werken, tot moderne communicatie. Na twaalf jaar
in de gemeenteraad aan uitgewerkte voorstellen
geen gebrek. Nu is de tijd aangebroken om dit alles

Gemeentebelasting van zeven naar zes procent
Met een gezond en realistisch beleid kunnen
we de aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting terugbrengen naar zes procent.
Dit doen we door slimmer om te gaan met uw
centen. Zo kiezen we ervoor om investeringen te spreiden over de volle zes jaar (het jaar
voor verkiezingen zijn investeringen duurder).
We willen ook beter samenwerken met andere
gemeenten, de provincie en Vlaanderen. Ook de

opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten omlaag. Gemeentebelasting van zeven naar zes
procent verlagen? Gewoon doen.

Ontdek de kandidaten
Op pagina’s 6 en 7 stellen wij enkele
sleutelfiguren van onze lijst aan u
voor. Ga snel kennismaken. Verder
staat deze krant vol met onze concrete voorstellen.

Klaar om
gewoon te
doen.
Beste lezer,
Ja hoor, Open Vld Hulshout staat er nog steeds.
We kunnen niet ontkennen dat het vreselijk
pijn deed toen Frank Ponsaert afscheid
nam van de partijpolitiek om professionele
redenen. Hij was jaren lang ons boegbeeld en
sterke trekker van onze ploeg. Op pagina drie
vind je trouwens een bescheiden overzichtje
van wat hij voor Hulshout in de gemeenteraad
allemaal gepresteerd heeft. En ja, Brent stond
al snel klaar om in die grote schoenen te
stappen als boegbeeld en trekker maar ik was
bang dat hij in zijn jeugdig enthousiasme naast
zijn schoenen zou gaan lopen.
Jongens, wat heb ik mij toen vergist. In de
afgelopen maanden heeft hij meermaals
bewezen wat voor een fantastische leerschool
hij in recordtempo heeft doorlopen bij Jong
VLD Nationaal. Op pagina’s vijf en zes lees je
daar meer over.
Vandaag durf ik met volle overtuiging
aankondigen: ja, we zijn er klaar voor. We hebben
een visie voor onze gemeente ontwikkeld zoals
geen enkele partij die in tientallen jaren gehad
heeft. Deze burgerkrant bevat daar een greep
uit. Maar vooral: na twaalf jaar van grondig
opvolgen en bestuderen van de dossiers zijn
wij klaar om verantwoordelijkheid op te nemen
om die visie ook uit te voeren.
Kortom wij zijn klaar om ‘gewoon te doen’. Als
jij het ons toelaat.

Openbare werken: niet enkel in 2024! Al sinds onze
oprichting in Hulshout pleit Open Vld voor een spreiding
van de wegenwerken over de hele legislatuur. Op die
manier gaat u dat minder kosten.
Het zit namelijk zo: in het laatste jaar voor de verkiezingen zijn
wegenwerken gemiddeld twintig procent duurder. Dit komt
omdat vele gemeentebesturen hun planning maken voor één
termijn van zes jaar (tot aan de volgende verkiezingen dus). Als
je dan vervolgens niet meteen ‘gewoon doet’, dan komen al deze
werken samen in het laatste jaar. De aannemers worden dan
geconfronteerd met extra kosten om alles in recordtempo klaar
te krijgen. Uiteindelijk betaalt natuurlijk de belastingbetaler.
Open Vld ziet twee grote werven: het aanleggen van betere
fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringen. Omdat het risico
op wateroverlast groter wordt, willen wij niet langer bij de
pakken blijven zitten. Het opgestelde waterplan moet versneld
uitgevoerd worden.

Onze gemeente beschikt over zowel een uitgestrekt
industrieterrein in Hulshout als een nieuw
bedrijventerrein La Corbeille in Westmeerbeek. Open Vld
wil hier méér werkgelegenheid creëren.
Momenteel hebben beide sites te kampen met leegstand. Open
Vld wil startende ondernemingen aantrekken naar deze sites.
Dat zorgt voor meer werkgelegenheid voor de inwoners. Met
meer bedrijven zijn er ook meer inkomsten en zo kunnen we de
personenbelasting laten dalen naar zes procent. Door werk te
creëren in eigen dorp krijgen de inwoners meer levenskwaliteit
en dit heeft ook een positieve invloed op het milieu.
De afgelopen jaren stegen de belastingen voor de Hulshoutse
bedrijven: de gemeente schafte de belasting op drijfkracht af,
maar verving die door een véél duurdere belasting. Een positief
ondernemersklimaat vergt ook een inspanning van de gemeente.
Open Vld wil een schepen van Economie die zich gedraagt als
ambassadeur naar de bedrijven toe.

Ruimtelijke ordening: tijd voor inspraak van de burger.
Hulshout heeft een hogere bevolkingsdichtheid dan
Herentals en onze bevolking blijft groeien. Dit heeft een
impact op onze ruimtelijke ordening.
Hulshout wacht al sinds 2007 met het maken van een
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Deze RUP’s zijn
nochtans van groot belang omdat de bepalingen hierin aangeven
wat kan en mag en waar er beperkingen opgelegd worden. Zo kan
een RUP voor de dorpskern de hoogte van de dakrand bepalen,
beperkingen opleggen aan de wildgroei van appartementen
en nog zoveel meer. Als de gemeente zo’n RUP maakt, dan
heeft iedere burger uitgebreide inspraak. Daarom maakte de
gemeente het afgelopen jaar een ‘woonomgevingsplan’. Omdat
dit slechts een werkdocument is, moest de gemeente geen
rekening houden met de bezwaren van de burgers. Open Vld wil
duidelijke spelregels omvat in een RUP, dat tegemoetkomt aan
alle terechte bezwaren van de burgers.
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Liberalen blijven nodig in Hulshout
Twaalf jaar of twee gemeenteraadsverkiezingen
is het geleden dat-voor het
eerst in de geschiedenis van
de fusiegemeente Hulshouteen liberaal werd verkozen
in de gemeenteraad. Sindsdien is er altijd één liberaal
gemeenteraadslid geweest.
Hun aanwezigheid is zeker
niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Al wie ooit een zitting van de gemeenteraad
heeft bijgewoond, kan het bevestigen:
dat ene gemeenteraadslid tekende
in zijn eentje voor veruit de
meeste
tussenkomsten,
toegevoegde agendapunten
en
constructieve
voorstellen,
soms
zelfs
meer dan alle twintig andere
gemeenteraadsleden samen.

Wij zijn trots op
ons palmares
vanuit de
oppositie

Als 95 procent van die
voorstellen vaak zonder enige
uitleg of opgave van redenen
gewoon worden weggestemd door
de meerderheid, dan kan het gebeuren
dat de frustratie ontaardt in negatieve oppositie:
het bekritiseren van slechte beslissingen zonder
het formuleren van gedetailleerd uitgewerkte
alternatieven. Voor de enkele keren dat dit

gebeurd is, willen wij ons graag verontschuldigen.
Onze website is alleszins altijd blijven bol staan van
de constructieve voorstellen.
Toch zijn wij bijzonder fier op ons palmares vanuit
de oppositie: al werden onze voorstellen meestal
weggestemd, toch zagen we die soms veel later
vertaald in een subtiel bijgestuurd beleid. Zo
werd het sportpark ruim een jaar na ons voorstel
ondergebracht in een zelfstandige beheersvorm.
Alleen al die operatie leverde een besparing op van
één miljoen euro van uw en mijn belastinggeld.
En nadat we de meerderheid voorrekenden dat elk
jaar ongeveer 180.000 euro in rook opging door
grote sommen te beleggen aan kleine rentes en
tegelijk grote leningen aan te gaan aan veel hogere
rentes, begon men toch stilaan meer investeringen te
financieren vanuit de eigen middelen.
Toch ligt er nog enorm veel werk op de plank. Er
zijn nog enorme efficiëntiewinsten te realiseren.
Zo moeten voor het sportpark dat ook een
bovenlokaal belang heeft, bovenlokale en private
middelen worden aangetrokken zodat met het

Hulshoutse belastinggeld meer kan gedaan
worden voor de Hulshoutse noden.
Een kleine greep uit de meer dan 200 toegevoegde
punten en meer dan 200 andere tussenkomsten
die Open Vld formuleerde tijdens deze legislatuur.
Er werden voorstellen gedaan met betrekking tot:
structurele 50 km/u aan het sportpark, fietspaden
in de Vaartstraat, gegarandeerde privacy voor de
omwonenden van de uitbreiding van de OCMWsite, leefbaar en veilig maken van alle sluipwegen,
exclusief gebruiksrecht atletiekpiste tijdens
trainingen, AGB Sport uitbreiden naar AGB Sport
& Cultuur (recuperatie BTW bij investeringen
zoals bv. GC Yzermaal), kwaliteitscontrole bij
de administratie, het opmaken van Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen en veelvuldige voorstellen
tot wijziging belastingen en retributies. Open
Vld stelde vragen met betrekking tot openbare
veiligheid, waterbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid,
fusie en schuldenvrij maken van de gemeente,
economisch beleid, tewerkstelling, sociale
economie, … Daarom blijft ook morgen een liberale
inbreng noodzakelijk. Zeker in de gemeenteraad
maar bij voorkeur zelfs in het schepencollege.
LOKALE BURGERKRANT
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Lijsttrekker Hans Schoofs (midden), geflankeerd door Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman
(op nr2) en federaal Volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx (lijstduwer).

Open Vld-kandidaten voor
de provincieraad Antwerpen
Open Vld heeft haar volledige kieslijsten klaar voor de provincieraad in de provincie Antwerpen. De drie nieuwe kiesomschrijvingen, provinciaal kiesdistrict Antwerpen, Mechelen en
Kempen, tellen in totaal 36 kandidaten. Het zijn sterke lijsten
met doeners, want daar gaat het de komende verkiezingen
over, ook voor de provincieraadsverkiezingen: gewoon doen.
In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden
de provincies de voorbije jaren verder afgeslankt.
Persoonsgebonden bevoegdheden werden overgedragen naar de gemeenten of de Vlaamse overheid.
De schaar werd niet enkel in het aantal bevoegdheden
gezet, ook het aantal mandaten werd gehalveerd. Zo
zijn er in de provincie Antwerpen bij de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72, maar
nog 36 raadsleden te verkiezen. Ook het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier. Hierdoor halveren
ook het aantal kieslijsten van zeven naar drie, namelijk
één per kiesdistrict. Voor onze provincie zijn dat: Antwerpen, Kempen en Mechelen.
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Daar gaat
het in deze
verkiezingen om,
ook bij de
provincieraadsverkiezingen:
gewoon doen.

1. Hans Schoofs (Mol)
2. Martine Taelman
(Grobbendonk)
3. Marc Van Aperen (Hoogstraten)
4. Myriam Smets (Geel)

Kiesdistrict Turnhout (Kempen),
één gedreven kopman en acht sterke
kandidaten

5. Inge Baetens (Laakdal)

Lijsttrekker voor de regio Turnhout is Hans Schoofs.
Hans (54) is schepen in Mol en gewezen Vlaams
Volksvertegenwoordiger. Als uittredend provincieraadslid heeft hij zich meermaals kritisch uitgelaten
over het waterbeleid in de provincie Antwerpen. Dit
sluit nauw aan bij de ervaring die hij opdeed als schepen van Openbare Werken in Mol. Hans: “Het ruimen
en onderhoud van onze waterlopen, de aanleg van
bufferbekkens… Inzetten op preventie en veiligheid
wordt steeds belangrijker om watersnood en vernatting te voorkomen. Het is een van dé belangrijke
grondgebonden kerntaken van de provincie Antwerpen voor de toekomst!”

7. Toby Van Breda (Herentals)

6. Lut Hermans (Retie)

8. Eva Houet (Turnhout)
9. Frank Wilrycx (Merksplas)

gewoon doen•

Open Vld wil veilige en comfortabele fietspaden
aanleggen in Hulshout. In de Herenbossen is
het heerlijk fietsen, maar als je het centrum
binnenrijdt dan moet je goed uitkijken..
Vandaag loopt er een route van fietsknooppunten door de
Heibaan, maar deze straat is daar niet op voorzien. De vele
kruispunten met voorrang van rechts zorgen voor gevaarlijke
situaties. Een doorlopend fietspad is de oplossing. Een andere
route die we willen aanpakken gaat van Houtvenne naar het
Sportpark. Eens je de drukke Provinciebaan over bent word je
als fietser geconfronteerd met een stenig pad. Daarna steek je de
Grote Baan over, zonder zebrapad, waarna je door de fietspadloze
Vaartstraat verder moet rijden naar je bestemming. Deze route
willen wij verbeteren met een fietspad in de Vaartstraat en
duidelijke oversteekplaatsen.

Jonge gezinnen willen degelijke en flexibele kinderopvang
in Hulshout. De gemeente moet daarin vooral een regierol
opnemen om het aanbod af te stemmen op de vraag.
Voor tweeverdieners is het niet altijd makkelijk:
je wil het beste voor je kinderen, maar je bent
regelmatig wat later thuis van het werk. Een
verantwoord beleid rond kinderopvang begint
bij een goede kijk op de noden van de (nabije)
toekomst. Open Vld wil daarom kijken waar we
de flexibiliteit kunnen verhogen. Dit kan zowel
bij privé-crèches als bij de naschoolse opvang
die de gemeente vandaag al organiseert.
Daarbij willen we optimaal gebruik maken
van de aanwezige kennis bij de experten in
het kinderopvang-overleg. Het overleg moet
dienen om het kinderopvangbeleid op tijd bij
te sturen waar nodig.

Brent,
de liberaal
Ik herinner me mijn eerste discussie over
politiek... op de fiets naar de lagere school.
Twee jongens met interesse in de actualiteit,
de ene vurig voor Verhofstadt, de ander
voor Leterme. De interesse bleef en in het
middelbaar werd geschiedenis mijn favoriete
vak. Wat mijn interesse in politiek pas echt
heeft gelanceerd, waren de exploratiedagen
voor het vak godsdienst. Het doel van deze
dagen was om mee te lopen in een sociaal
project.
Ik werkte bij een sociale kruidenier van het
OCMW. Bij de sociale kruidenier kunnen
mensen in armoede goedkoop voeding kopen
en gratis verse groenten krijgen. Ik werd
geconfronteerd met armoede in eigen streek.
Ik stond versteld van één van de klanten. Ze
schepte op over hoe ze ondersteund werd
door het OCMW en tegelijkertijd in het zwart
bijverdiende. Ik geloofde mijn oren niet:
daar stonden mensen rond die het wel echt
nodig hadden. Dit soort armoede en onrecht
hebben bij mij de wil om dingen te veranderen
aangewakkerd.
De echte stap in de politiek zette ik enkele
weken voor de verkiezingen van 2014. Ik kreeg
bezoek van Frank Ponsaert. Hij vroeg of hij
een bord in onze voortuin mocht plaatsen.
Dat mocht niet, maar ik wou graag eens
praten. De komende dagen werd ik lid van
Jong VLD en Open Vld. Teleurgesteld dat ik
zelf nog niet mocht gaan stemmen, schreef ik
mijn eerste burgerkrantartikel om jongeren
te overtuigen voor de liberalen te stemmen.

Communicatie naar de 21ste eeuw: Open Vld Hulshout wil
een bestuur dat dichter bij de burgers staat. Daarom is
het belangrijk dat er directer gecommuniceerd wordt.

>>> Vervolg op volgende bladzijde

Een tweemaandelijks infoblaadje volstaat vandaag al
lang niet meer. Neem nu wegenwerken bv: op sommige dagen kan je probleemloos je straat inrijden,
soms is je straat geblokkeerd en merk je pas als je toekomt dat je helemaal moet omrijden. Ons voorstel is
dat de Hulshoutenaren zich kunnen inschrijven voor
een elektronische nieuwsbrief of sms, waarmee de
gemeente je verwittigt hoe je straat bereikbaar is. Ook
zou er een website of app moeten zijn waarin je kan
zien hoe je de handelaars kan bereiken. De moderne
communicatiemiddelen bieden vandaag zeer veel
nieuwe mogelijkheden waar ook het gemeentebestuur moet op inzetten.

LOKALE BURGERKRANT
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Brent Usewils is onze lijsttrekker. Hij is nog maar 22 jaar
en intussen al vier jaar actief bij Open Vld Hulshout.
<<< Vervolg van vorige bladzijde

Dat ik liberaal was, dat wist ik al lang. Maar ik
wilde er meer over ontdekken en schreef
me in voor de Liberale Academie. Ik volgde
hier een uitgebreid theoretisch en praktisch
programma. Vele actuele thema’s werden
besproken zoals economie, vergrijzing,
burgerdemocratie, de taken van de overheid.
We kregen hier de kans om te brainstormen
en ideeën uit te wisselen.
Bij Jong VLD werd ik lid van afdeling Geel,
die ik mee hielp opbouwen. Vandaag is de
afdeling uitgegroeid tot een van de sterkste
van de Kempen, met als kers op de taart het
binnenhalen van de titel van ‘afdeling van het
jaar’. Ook in Geel hebben ze gekozen voor een
jonge lijsttrekker: Lieselotte Thys, voorzitter
van Jong VLD Geel en de jongste directrice
ooit van de Liberale Vrouwen.
Eind vorig jaar stelde ik me kandidaat voor
de raad van bestuur van Jong VLD en werd
verkozen. Vandaag ben ik Internationaal
Secretaris van Jong VLD Nationaal. In deze
functie vertegenwoordig ik Jong VLD op
internationale congressen en kom ik op voor
de vrijheden van de burger.
Ik kom op in Hulshout omdat ik geloof dat er
marge voor vooruitgang is: meer fietspaden,
flexibelere kinderopvang, ondersteunen
van de lokale ondernemingen met het oog
op jobcreatie, directere communicatie met
de inwoners, een betere doorstroming van
het verkeer, digitale dienstverlening en een
moderne bibliotheek.

Hij is de kleinzoon van Mil de beenhouwer (Emiel
Van Eccelpoel) en Ivonne Dioos. Brent is al heel z’n
leven creatief: hij volgde twaalf jaar tekenschool en
studeerde drie jaar architectuur. Vandaag werkt
hij op de luchthaven van Zaventem als Passenger
Services Agent. Een job waar z’n passies naar boven
komen: gefascineerd door de luchtvaart kan hij
iedere dag mensen helpen. Hij is Internationaal
Secretaris en lid van de Raad van Bestuur bij Jong
VLD Nationaal. In zijn vrije tijd spreekt hij graag af
met vrienden, kijkt hij graag naar tv-series als Game
of Thrones of The Americans of leest hij politieke
boeken en magazines. Hij wil bloed geven bij het
Rode Kruis zolang hij mag.

Onze nummer twee op de lijst is Suzy Bruyndonckx
(54 jaar) uit Hulshout. Ze is zeer sociaal bewogen en wil
zich inzetten voor een leefbaar en bruisend Hulshout.
Suzy werkt als onthaalmedewerkster in het Imelda
ziekenhuis in Bonheiden. Tijdens haar vrije tijd houdt ze van
lezen, naar de cinema gaan en lekker koken. Ze volgt ook het
reilen en zeilen in onze gemeente op de voet op. Ze is zeer
actief en houdt van fietsen en wandelen in de Hulshoutse
natuur. In 2012 was ze al eens kandidaat voor Open Vld
Hulshout en stond ze op de elfde plaats. Dit jaar kiest ze
opnieuw voor onze lijst. Suzy wil mensen steeds de helpende
hand reiken, en als ze kan helpen dan zal ze dat zeker doen.
Daarom is ze blij dat Open Vld kiest voor ‘gewoon doen’ als
motto. Cultuur en onderwijs zijn twee thema’s die haar nauw
aan het hart liggen. Ze wil dat Hulshout zichzelf nog meer op
de kaart zet met toffe activiteiten.

Brent Usewils Lijsttrekker

Kleine zelfstandigen, handelaars en cafés zijn gebaat bij
een bruisend dorp, waar van alles te doen is. Evenementen
zoals een markt of een succesvolle kermis.
Als er in de gemeente iets te beleven valt – evenementen,
markten, toerisme, horeca,... – dan vergroot de aantrekkelijkheid
van de gemeente.
Een niet te onderschatten troef is toerisme, meer bepaald fietsen wandeltoerisme. Door te investeren in onze infrastructuur,
ons groen en ons erfgoed en de lasten te verlagen voor
ondernemingen, kunnen we meer bezoekers naar onze horeca
en onze handelaars trekken. Handelaars kunnen bijvoorbeeld
een lokaal product ontwikkelen en in de kijker zetten.
Wij vinden dat handelaars zelf hun openingsuren moeten kunnen
kiezen, ook op zondag.
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Yves Van der Mieren staat op drie. “Ik kies voor Open Vld
omdat ik zeer sterk geloof in de vernieuwing, verjonging
en het enthousiasme die we met onze groep uitstralen
om onze gemeente goed te besturen.”
Yves is een 45-jarige Sales-manager bij DB-Haarden in Heist op
den Berg, gehuwd met Martine Verberck. Hij is geboren en getogen in Hulshout en houdt dan ook heel veel van onze gemeente.
Hij is al sinds 2012 bestuurslid van Open Vld Hulshout. In zijn vrije
tijd houdt hij vooral van fietsen, lopen, de actualiteit volgen, en
nog zo veel andere activiteiten.
“Het is de tweede maal dat ik meedoe bij de verkiezingen, zo volg
ik dan ook al jaren het reilen en zeilen in onze gemeente, ook op
politiek vlak. En het is nu echt wel tijd voor een bijsturing van het
beleid. Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen. Ik zou mij zeer
graag inzetten in onze gemeente op vlak van algemene veiligheid,
ondernemers, middenstand, sport en cultuur.”

Open Vld wil milieuvriendelijke maatregelen nemen om
de leefbaarheid in Hulshout te verhogen. We zetten in op
een betere doorstroming over de hoofdassen en leiden
de vrachtwagens rond Hulshout.
Kleine woonstraten moeten gespaard blijven van doorgaand
verkeer. Ze onderbreken kan een goede oplossing zijn, maar
het is belangrijk dat handelszaken niet geschaad worden. Om
de vrachtwagens uit het centrum te weren, stellen we voor
om een nieuwe weg aan te leggen in De Goren, richting de
Wiekevorstsesteenweg. Vanaf de voormalige verbrandingsoven
(huidig containerpark Heist-op-den-Berg) komt er binnenkort
een ringweg rond Heist, die een aansluiting biedt Liersesteenweg.
Een milieuvriendelijkere gemeente wil volgens Open Vld
zeggen dat we voor inwoners begeleiding voorzien om huizen
energiezuiniger te maken. We bieden hulp en advies om
efficiënte maatregelen te nemen en wijs te geraken uit de wirwar
van bestaande subsidies en premies.

De
stokpaardjes
van Yves
Voor de komende jaren zullen er nieuwe problemen komen die we zullen moeten aanpakken en
er zullen ook veel nieuwe kansen liggen om
mooie zaken te realiseren in onze gemeente.
Positief samenwerken met de gemeenteraad,
OCMW, verenigingen allerhande, middenstand, ondernemers, horecamensen,...
Ik ben een sportief iemand en weet waar er
vraag naar is bij zowel de recreatieve als de
competitieve mensen.
Veiligheid is één van mijn prioriteiten , zowel
verkeersveiligheid als de algemene veiligheid in
onze gemeente!
Een ambitie van mij is om naar de mensen te
luisteren en hen te betrekken bij projecten, om
dan met de nodige middelen die voor handen
zijn en rekening houdend met het financiële
plaatje samen mooie en nuttige projecten te
realiseren.
Positief samenwerken met en voor iedereen
om van onze gemeente die goede, hartelijke en
mooie thuis te maken voor alle inwoners… dit is
waar ik mij wil voor engageren.

René Wouters duwt de Open Vld-lijst. Hij woont in
Houtvenne met zijn vrouw, Nicky Serneels. Zij brachten
vier kinderen groot. Als hobby houdt hij vooral van
zingen als bas in het plaatselijke Adriaankoor.
René was gemeenteraadslid van 2007 tot en met 2012 en is sinds
2007 voorzitter van Open Vld Hulshout. In de huidige legislatuur
was hij op gemeentelijk vlak vooral actief in verschillende
adviesraden. Zo was hij een tijd lang voorzitter van het GAPHcomité (Gemeentelijk Adviescomité voor Personen met een
Handicap). Hij is ook deskundige in de GECORO (Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening) en lid van het ‘klein bestuur’
van de cultuurraad. “Ik geloof zeer sterk in de grote politieke
capaciteiten van onze lijsttrekker, Brent Usewils. Ik wil vooral mijn
ervaring ter beschikking stellen om hem te helpen gelanceerd
te geraken. Geloof mij vrij: Brent heeft alles wat nodig is om op
termijn onze gemeente in de juiste richting bij te sturen.”

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be
(coördinatie & eindredactie)
LAY-OUT: kevin.hens.stagiair@openvld.be,
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : René Wouters, Vennekensstraat 57, 2235
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Frank Ponsaert
geeft de fakkel door.
Toen ik vorig jaar besliste om te starten met een eigen bedrijf
en de politiek vaarwel te zeggen, hoopte ik dat de partij, die ik
in vriendschap achterliet, een nieuw boegbeeld zou vinden. Ik
ben blij dat ik nu een maand voor de verkiezingen zie dat de zeer
jonge lijsttrekker een enorme werkkracht heeft en een zeer
goed gevoel heeft voor het “politieke spel”. Dat ik de fakkel van
achttien jaar lokaal mandataris mag overdragen aan Brent maakt
me gelukkig en hoopvol.
Ik was de voorbije zes jaar de kampioen van de toegevoegde
punten en ik heb het hoogste aantal tussenkomsten vanuit de
oppositie op mijn naam. Ik hoop dat de Hulshoutenaar het aan
Brent gunt om dit werk verder te zetten.

Hulshout heeft tal van adviesraden. Als experten uit
het veld kunnen zij helpen het beleid van de gemeente
vorm te geven. Open Vld wil daarnaast ook de burgers
meer betrekken.
Van cultuur over sport tot milieubeleid, van ruimtelijke
ordening over kinderopvang tot het jeugdbeleid en ga zo
maar door, op zowat alle beleidsdomeinen hecht Open Vld
veel belang aan de adviesraden.
Het moeten niet alleen politici zijn die bepalen hoe
het moet gebeuren. We brengen mensen met kennis
van zaken samen in adviesraden en maken inspraak
van burgers mogelijk, om zo een opener bestuur te
creëren. Op dit ogenblik zetelen in die raden heel
veel gemotiveerde mensen die hard werken om goed
doordachte en evenwichtige adviezen te formuleren: een
onwaarschijnlijk waardevolle troef voor de gemeente.

Een
moderne
bib
Iedere Hulshoutenaar moet gemakkelijk
toegang krijgen tot de boeken van de
bibliotheek. Open Vld wil daarom de bibliotheek
en de dienstverlening moderniseren.
We willen verder samenwerken met
bibliotheken in de buurt, bijvoorbeeld om
gespecialiseerde boeken (zoals naslagwerken)
te centraliseren in één bib in de buurt. De
bibliotheek in Hulshout wordt veel gebruikt
door de gemeentelijke basisschool, wat wij
willen blijven aanmoedigen. Als moderne
bibliotheek moet ze zich specialiseren en
focussen op wat de burger leest. Zo moet
er een gevarieerd aanbod zijn van klassieke
en actuele romans, reisgidsen, regionale
literatuur en leerboeken. Een bibliotheek heeft
een voorbeeldrol voor de jeugd en kan hen
aanzetten om meer te lezen. De eerste taak van
het volgende bestuur is het in kaart brengen
van de noden.
Maar we willen dat iedereen gemakkelijk
aan boeken raakt: daarom stellen we voor
om enkele bib-afhaalpunten bij lokale
handelaars op te richten, om te beginnen in
Westmeerbeek en Houtvenne, waar geen
bibliotheek of uitleenpost is.

Open Vld wil een digitalisering van de klassieke gemeentelijke
dienstverlening. Daarvoor willen we een snel en betrouwbaar
systeem op de website van de gemeente: ‘het thuisloket’.
Vele gemeenten hebben vandaag al een ‘thuisloket’.
Dit is een elektronisch platform waarmee je attesten
en uittreksels van o.a. de Burgerlijke Stand, de dienst
Bevolking en het Strafregister kan opvragen. Door samen te werken met de Vlaamse en federale overheid,
kan de burger zijn of haar gegevens rechtstreeks uit
de databanken van de overheid halen. Voor burgers
is er een grote tijdswinst, het online platform biedt
namelijk de mogelijkheid om binnen enkele minuten
en 24u op 24u het gewenste document in handen te
hebben. Gemeentelijke medewerkers zullen op deze
manier tijd krijgen om zich te richten op hun kerntaken. Uiteraard kunnen mensen deze documenten
nog gewoon bekomen in het gemeentehuis.

gewoon doen•

