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Strategisch beleidsplan 2007-2012 
Stemgedrag: onthouding 
Motivatie: Ik wil hier vandaag toch niet te diep op alle details ingaan, wij gaan er van uit 
dat nadien, in de loop van de legislatuur, elk onderwerp nog in detail in de 
gemeenteraad zal aan bod komen. Toch wil ik hier al enkele algemene beschouwingen 
naar voor brengen. 

1) Wij hebben de indruk dat het hier vaak gaat om een samenraapsel van allerlei 
teksten van diverse oorsprong die niet altijd even ter zake zijn. Voorbeeld: p.133 
derde laatste paragraaf: parkeerbeleid, privé-firma’s, parkeertarieven, 
gedifferentieerd parkeren p.86 camerabewaking in Hulshout? 

2) Vaak gaat het over CD&V/N-VA, ook nationaal en niet over het 
gemeentebestuur en dus specifiek over Hulshout. Voorbeeld: p.47 
sportbuurtwerk: 3x CD&V/N-VA op een halve blz. 

3) Verder staat dit document vol van federale verkiezingspropaganda en kritiek op 
het paarse, federale beleid. Ik zou op vele van deze kritieken fundamentele 
repliek kunnen geven. Ik kies er bewust voor om dat niet te doen. Maar ik vraag 
ook aan anderen om te waken over de grens tussen federale of Vlaamse en 
gemeentelijke materie. En ik zou hier graag een zeer nadrukkelijke oproep willen 
doen aan iedereen rond de tafel om op de gemeenteraad, maar ook in het gemeentelijk 
infoblad en het gemeentelijk beleidsplan de gemeentelijke materies te bespreken en de 
federale materies te bewaren voor het federale parlement. Ik begrijp best dat, op 
slechts een half jaar van de federale verkiezingen, het soms moeilijk kan zijn om aan 
de verleiding te weerstaan, en ik weet ook wel dat er raakpunten zijn, maar ik vraag u 
heel uitdrukkelijk om, uit respect (om dat woord maar eens te gebruiken) voor het 
gemeentelijk beleidsniveau, te waken over de grens. 

Naast deze algemene beschouwingen zijn er toch enkele belangrijke accenten die wij 
missen in dit beleidsplan. 

1) De activering van de industriegronden: het enige concrete hierover is op 
p.144 een opdracht aan IOK voor inventarisatie. De VLD had hier graag veel 
meer actief beleid gezien ter bevordering van de werkgelegenheid. 

2) Het cultuurbeleidsplan: op p.34 wordt gesteld dat een cultuurbeleidsplan 
dient opgesteld te worden indien men voldoet aan de voorwaarden voor 
subsidies. Voor de VLD moet dat cultuurbeleidsplan hoe dan ook opgesteld 
worden omdat op dat vlak een inhaalbeweging noodzakelijk is. 

3) Een belastingsverlaging: na vijf bladzijden argumenten waarom het niet zou 
kunnen, staan op p.125 de naakte cijfers: financiële toestand die evolueert van 
4 mio naar 9,6 mio op 5 jaar tijd. Daaruit, en uit de verhouding tussen de 
ontvangen en de betaalde intresten concluderen wij dat een 
belastingsverlaging zeker realistisch en haalbaar is. 

Toch zien wij ook zeer positieve intenties: 
1) Op p.3: alleen beloven wat we kunnen waarmaken. 
2) Op p.130 en 133-134: bij wegenwerken overleg met de 

middenstanders, bewegwijzering, verzekerde doortocht, enz… 
Dat staat in elk geval in schril contrast met de vorige bestuursploeg zoals 
uit Het Laatste Nieuws van 21-12-06 bleek: De schepen van Openbare 
Werken beloofde daar aan de bewoners en handelaars die niet vooraf 
ingelicht waren, dat de hoofdweg over enkele dagen weer open zou zijn. Ik 
lees dus in het beleidsplan dat dit met de nieuwe bestuursploeg absoluut 
niet meer kan. 

Het is omdat ik in de komende zes jaar de beleidsdaden wil afmeten tegen deze en 
andere zeer nobele intenties van dit beleidsplan, dat ik het niet zal afkeuren, 
maar gezien de eerder aangehaalde ontbrekende accenten zal ik mij onthouden. 


