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in ‘t kort 

 
In de Herenbossen is het heerlijk fietsen, maar in de woongebieden 

moet je goed uitkijken. Open Vld wil dat onze kinderen veilig op 

school geraken. Daarom gaan we investeren in verkeers-

veiligheid. 

 

Met een gezond en realistisch beleid kunnen we de gemeente-

belasting voor de Hulshoutenaren terugbrengen van zeven naar zes 

procent. Ook voor ondernemers willen wij een lastenverlaging, 

want zij zijn de motor van onze lokale economie. 

 

Open Vld pleit voor meer burgerinspraak, meer dan gewoon 

informeren willen we burgers ook het beleid laten vormgeven. We 

introduceren de burgerbegroting, waar onze inwoners zelf kunnen 

bepalen waar de prioriteiten moeten liggen. Daarnaast steunen we 

ook op de expertise van de adviesraden. 

 

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. 

 

Een ondernemende en bedrijfsvriendelijke gemeente is goed voor de 

inwoners: door nieuwe bedrijven aan te trekken zorgen we voor meer 

lokale werkgelegenheid. De schepen van Economie moet een 

ambassadeur zijn naar de bedrijven toe.  
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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. Open Vld wil meer inzetten op 

toerisme en erfgoed. 

 

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’. 

 

We willen de openbare werken spreiden over de hele legislatuur: 

want het verkiezingsjaar is altijd duurder. We zien twee grote werven: 

fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringen. We willen ook de 

toegankelijkheid verbeteren voor personen met een handicap. 

 

Hulshout heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Om te vermijden dat 

onze gemeente helemaal wordt volgebouwd en het groen verdwijnt, 

wil Open Vld duidelijke spelregels voor de ruimtelijke ordening.  

 

Open Vld wil een bestuur dat dichter bij de burgers staat. We willen 

directer communiceren met de burgers. Bijvoorbeeld een sms’je 

met de laatste info over wegenwerken of informatieavonden om 

moeilijkere zaken uit te leggen. 

 

Ons veiligheidsbeleid gaat uit van een maximale dienstverlening 

voor de burger. We stimuleren de oprichting en werking van buurt-

informatienetwerken en zetten in op de wijkagenten, want zij staan 

het dichtst bij de burger.  
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We willen de ondersteuning voor cultuur versterken. We willen bib-

afhaalpunten bij handelaars in de deelgemeenten. Sterke 

verenigingen en een toegankelijke bibliotheek zijn prioriteiten. 

 

Open Vld wil investeren in de allerkleinsten. We motiveren onze 

scholen om van jongs af aan jongeren warm te maken voor STEM 

(wetenschap, technologie, ontwerp en wiskunde), lezen, muziek 

spelen en tekenen. De gemeente regisseert samen met de private 

crèches het kinderopvangbeleid en ijvert naar meer flexibiliteit. 

 

Kwaliteitsvol ouder worden staat vandaag gelijk met zolang 

mogelijk zelfredzaam thuis wonen, daarom moet naast de 

zorgcampus geïnvesteerd worden in begeleiding van thuiswonende 

ouderen. Dit liefst vanuit de te ontwikkelen zorgcampus Ter Nethe. 

 

Open Vld wil een jeugdbeleid door de jongeren. Daarom kiezen we 

resoluut voor participatie en een sterke jeugdraad. Want we hebben 

vertrouwen in de toekomst! 

 

Hulshout is een sportieve gemeente, maar onze sport-

infrastructuur heeft een hoge kost aan onderhoud. Open Vld vindt 

dat deze kost niet alleen door de Hulshoutse belastingbetaler 

gedragen moet worden en gaat daarom op zoek naar partners in de 

privé en bij de hoger overheden.  
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investeren in verkeersveiligheid 

 
In de Herenbossen is het heerlijk fietsen, maar in de woongebieden 

moet je goed uitkijken. Open Vld wil dat onze kinderen veilig op 

school geraken. Daarom gaan we investeren in verkeersveiligheid. 

 

veilige en comfortabele fietspaden

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de buurt van de 

scholen

wegsignalisatie

fietssnelweg
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lastenverlaging 

 
Met een gezond en realistisch beleid kunnen we de gemeente-

belasting voor de Hulshoutenaren terugbrengen van zeven naar zes 

procent. Ook voor ondernemers willen wij een lastenverlaging, want 

zij zijn de motor van onze lokale economie. 

 

Open Vld wil de belastingen voor de burger verlagen: 

• 

kerntakendebat

samenwerking

eerlijke belastingen voor singles en alleenstaanden
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meer burgerinspraak 

 
Open Vld pleit voor meer burgerinspraak, meer dan gewoon 

informeren willen we burgers ook het beleid laten vormgeven. We 

introduceren de burgerbegroting, waar onze inwoners zelf kunnen 

bepalen waar de prioriteiten moeten liggen. Daarnaast steunen we 

ook op de expertise van de adviesraden. 

 

adviesraden

burgerbegroting

1. 

2. 

3. 

een volwaardig petitierecht

initiatiefstelsel
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leefbaarheid 

 
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. 

 

nieuwe verbindingsweg

• 

Sluipverkeer

• 

energiezuiniger

• 
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lokale werkgelegenheid 

 
Een ondernemende en bedrijfsvriendelijke gemeente is goed voor de 

inwoners: door nieuwe bedrijven aan te trekken zorgen we voor meer 

lokale werkgelegenheid. De schepen van Economie moet een 

ambassadeur zijn naar de bedrijven toe. 

 

start-up’s

positief 

ondernemersklimaat

schepen van economie
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een bruisend dorp 

 
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. Open Vld wil meer inzetten op 

toerisme en erfgoed. 

 

toerisme

erfgoed

horecabeleidsplan
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digitalisering 

 
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’. 

 

digitaal platform

thuisloket

eenvoudige en laagdrempelige manier de 

gemeentediensten kan bereiken

app

continue verbetering

extra flexibiliteit
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meer tijd 

krijgen voor hun kerntaken

fysiek loket infosessies en 

opleidingen
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openbare werken 

 
We willen de openbare werken spreiden over de hele legislatuur: 

want het verkiezingsjaar is altijd duurder. We zien twee grote werven: 

fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringen. We willen ook de 

toegankelijkheid verbeteren voor personen met een handicap. 

 

twintig 

procent duurder

fietsinfrastructuur

voorrang van rechts afschaffen

gescheiden rioleringen

alternatieven voor open grachten

toegankelijkheid
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ruimtelijke ordening 

 
Hulshout heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Om te vermijden dat 

onze gemeente helemaal wordt volgebouwd en het groen verdwijnt, 

wil Open Vld duidelijke spelregels voor de ruimtelijke ordening.  

 

kerntaak

Een gezond vergunningenbeleid

inspraakprocedure

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

vermijden van constructies die 

hinderlijk zijn voor anderen
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directer communiceren 

 
Open Vld wil een bestuur dat dichter bij de burgers staat. We willen 

directer communiceren met de burgers. Bijvoorbeeld een sms’je met 

de laatste info over wegenwerken of informatieavonden om 

moeilijkere zaken uit te leggen. 

 

communicatie van de gemeente naar de 21ste eeuw

 



16 

veiligheidsbeleid 

 
Ons veiligheidsbeleid gaat uit van een maximale dienstverlening voor 

de burger. We stimuleren de oprichting en werking van buurt-

informatienetwerken en zetten in op de wijkagenten, want zij staan 

het dichtst bij de burger. 

 

Veiligheid

Privacy

Buurtinformatiewerken

• 

• wijkagenten

Een veilige gemeente

• 
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cultuur 

 
We willen de ondersteuning voor cultuur versterken. We willen bib-

afhaalpunten bij handelaars in de deelgemeenten. Sterke 

verenigingen en een toegankelijke bibliotheek zijn prioriteiten. 

 

de bibliotheek en de dienstverlening moderniseren

• bib-afhaalpunten

cultuurraad

• 
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investeren in de allerkleinsten 

 
Open Vld wil investeren in de allerkleinsten. We motiveren onze 

scholen om van jongs af aan jongeren warm te maken voor STEM 

(wetenschap, technologie, ontwerp en wiskunde), lezen, muziek 

spelen en tekenen. De gemeente regisseert samen met de private 

crèches het kinderopvangbeleid en ijvert naar meer flexibiliteit. 

 

schoolgaande jeugd warm maken voor STEM

degelijke en flexibele kinderopvang
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kwaliteitsvol ouder worden 

 
Kwaliteitsvol ouder worden staat vandaag gelijk met zolang mogelijk 

zelfredzaam thuis wonen, daarom moet naast de zorgcampus 

geïnvesteerd worden in begeleiding van thuiswonende ouderen. Dit 

liefst vanuit de te ontwikkelen zorgcampus Ter Nethe. 

 

thuisbegeleiding voor ouderen

openbare infrastructuur 

toegankelijk
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jeugdbeleid 

 
Open Vld wil een jeugdbeleid door de jongeren. Daarom kiezen we 

resoluut voor participatie en een sterke jeugdraad. Want we hebben 

vertrouwen in de toekomst! 

 

participatie van alle jongeren

jeugdraad

 



21 

een sportieve gemeente 

 
Hulshout is een sportieve gemeente, maar onze sportinfrastructuur 

heeft een hoge kost aan onderhoud. Open Vld vindt dat deze kost 

niet alleen door de Hulshoutse belastingbetaler gedragen moet 

worden en gaat daarom op zoek naar partners in de privé en bij de 

hoger overheden. 

 

sportvriendelijk

meer bovenlokale en 

private middelen

een jaarlijkse investeringstoelage




