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Tijd voor een nieuw beleid. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Omdat door langdurige macht van dezelfde partij de aandacht verslapt, wil de VLD het 
politieke leven in Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne opnieuw vuur geven.  
Als de kiezer op 8 oktober zijn vertrouwen schenkt aan de VLD, dan zal die in de zes jaar van de 
volgende legislatuur in de eerste plaats werk maken van de resoluties in onderstaand 
programma. 
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Nota vooraf: 
1. De term “Groot-Hulshout” wordt in dit programma niet gebruikt. Voor alle duidelijkheid: als we 

het hebben over Hulshout, dan bedoelen we wel degelijk de volledige gemeente, dus zowel de 
deelgemeentes Hulshout, Westmeerbeek als Houtvenne, tenzij uit de context anders blijkt. Voor 
de VLD zijn alle inwoners gelijkwaardig, in welk deel van de gemeente zij ook mogen wonen. 

2. De VLD heeft vandaag geen toegang tot de specifieke actuele dossiers.   
Ons programma is dan ook opgesteld vanuit de observatie als Hulshoutse burgers.  
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1. Een verantwoord financieel beleid 
Naar een gezond financieel beleid, verlaging van de belastingen en ernstig omspringen met de 
zuurverdiende centen van de hardwerkende Hulshoutenaar. 
 
De VLD pleit voor een gezond, evenwichtig en realistisch financieel beleid.  
Vandaag is het verplichte financieel meerjarenplan voor de meerderheid een vodje papier dat 
tot niets dient en wat absoluut niet gevolgd wordt. Iedereen weet uit ervaring dat je met een goed 
doordacht uitgavenbeleid veel verder komt dan met kwistig rondlopen van prestigeproject 
(zwembad) naar prestigeproject  (sporthal) die steeds veel, heel veel duurder uitkomen dan 
oorspronkelijk geraamd. Uiteraard heeft de Hulshoutse bevolking recht op sportfaciliteiten, 
maar ze kunnen ook aan normalere kostprijzen gerealiseerd worden.  
De VLD zal een modernisering van het schuldbeheer doorvoeren en een planmatig 
meerjarenbeleid voeren. 
Kortom met de VLD krijgt de Hulshoutse burger meer voor minder belastingen. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 4, 30-36 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm ) 
 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties: 
 
1) De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting moet worden teruggebracht tot 6,5%. De 

aanvullende personen belasting vormen slechts een gedeelte van de inkomsten van de gemeente en 
een kleine inspanning van de gemeente maakt een groot verschil in de portemonnee van de 
Hulshoutse burger. 

2) De belasting op motoren (drijfkracht) moet worden afgeschaft om de werkgelegenheid een extra 
impuls te geven. 

3) Het reservefonds, dat momenteel leeg is, moet worden aangevuld tot 1 miljoen euro om een 
structurele reserve vast te leggen die slechts mag worden aangesproken in echte noodsituaties, en 
die niet mag dienen om fouten bij de begrotingsopmaak toe te dekken. 

4) Het restant van het gecumuleerde overschot moet prioritair worden gebruikt om de zware 
schuldenlast af te bouwen, zodat fors kan bespaard worden op de intrestlasten. 

5) Het meerjarenplan moet ernstig worden opgesteld, en gevolgd. Voor de VLD is het 
onaanvaardbaar dat in het jaar voor de verkiezingen, waar openbare aanbestedingen klassiek 10 tot 
20 % duurder zijn, de nieuwe investeringen plots verdubbelen ten opzichte van de andere jaren, én 
bovendien ten opzichte van de voorzieningen in het meerjarenplan. 

6) Voor de goedkeuring van verrekeningen voor meerwerken bij openbare werken moet een 
volledige en objectieve verantwoordingsnota van de ontwerper worden geëist. Een 
verantwoording op basis van subjectieve berichten en een brief van de leverancier volstaan niet, 
zeker niet wanneer deze worden tegengesproken door officiële bronnen. 

7) De VLD ijvert ervoor een financieel beleid te voeren dat kostprijs gedreven is. Dat wil onder meer 
zeggen dat de retributies en belastingen, die minder opbrengen dan dat ze kosten om ze te innen, 
moeten afgeschaft worden.  

8) De VLD zal ook het industrieterrein nieuwe impulsen geven, met als direct gevolg meer 
werkgelegenheid en hogere inkomsten.  

9) Een andere belangrijke uitgavenpost die door behoorlijk bestuur beter onder controle kan komen is 
het OCMW. Het OCMW heeft een zeer belangrijke sociale functie, waar niet aan geraakt mag 
worden, maar je kan dit ook op een gezonde manier beheren, wat de VLD uiteraard wenst te doen. 

10) Het terugplooien van de lokale overheid op haar kernactiviteiten en haar rol als “regisseur”. De 
lokale overheid schetst het beleidskader en betrekt voor de realisatie van haar beleidsdoelen 
maximaal de bestaande krachten in de samenleving. 

11) Bedrijfsmatig management van het lokale bestuur door te werken met strategische plannen en 
prestatiebegrotingen. De ambtenaren moeten de nodige instrumenten krijgen om beleidsdoelen te 
realiseren, maar moeten hierover ook verantwoordelijkheid afleggen. 
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2. Een integraal veiligheidsbeleid. 
Zowel brandweer, ambulances van de dienst 100 als politie moeten ook in Hulshout, 
Westmeerbeek en Houtvenne sneller kunnen reageren in geval van problemen. 
Het streven naar de grootst mogelijke vrijheid - zowel op persoonlijk, op economisch 
als op cultureel vlak – is een alom bekend liberaal credo. Die vrijheid kan evenwel 
maar worden beleefd in een omgeving waarin de veiligheid voor de eigen persoon en 
voor zijn eigendom gewaarborgd wordt. Veiligheid is een liberaal thema. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 14-21 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties: 
 
12) Hulshout is momenteel de vijfde slechtste gemeente van de provincie Antwerpen wat betreft het 

overschrijdingspercentage van de opkomsttijd voor de brandweer (cfr. de analyse van 
adviesbureau SAVE). Dat is dan nog gerekend met het feit dat de brandweer van Westerlo in het 
oosten van de gemeente duidelijk sneller kan arriveren dan de brandweer van Heist-op-den-Berg, 
hetgeen momenteel nog steeds niet mogelijk is. Daarom moet het ontwerp van overeenkomst dat 
op 31 januari 2005 voorlag op de gemeenteraad als punt 22 op de dagorde, maar wat toen werd 
uitgesteld, zeer snel worden afgewerkt en bekrachtigd, zodat de “snelste brandweerdienst” kan 
instaan voor de eerste hulp in samenwerking met de “bevoegde brandweerdienst”. 

13) De reactietijd van de politie bij spoedeisende interventies moet drastisch worden ingekort. Bij de 
melding van een vechtpartij op een jeugdfuif bijvoorbeeld, moet met alle middelen worden 
gestreefd om binnen het kwartier na de melding een patrouille ter plaatse te hebben. Ook bij de 
melding van misdrijven zoals vandalisme, wanneer de daders nog ter plaatse zijn op het moment 
van de melding moet gestreefd worden naar een maximale reactietijd van een half uur. 

14) Daarnaast moet de gemeente Hulshout in de politieraad aandringen op en meewerken aan een 
versnelde uitvoering van het veiligheidscentrum in Westerlo, hetgeen de brandweer van Westerlo 
dichter bij Hulshout brengt. 

15) Om de norm van de provinciegouverneur voor de brandweer te halen, moet er bovendien een 
brandweervoorpost voorzien worden langs de Provinciebaan, zodat iedere burger kan rekenen op 
brandweerhulp binnen een redelijke tijd. 

16) De gemeentelijke overheid moet alle mogelijke en nuttige stappen ondernemen om de Hulshoutse 
Ambulance Dienst (H.A.D.) te ondersteunen in hun aanvraagdossier om erkenning als nooddienst 
100 te bekomen, zodat ook de Hulshoutse burgers op een snelle interventie kunnen rekenen via het 
nationale noodnummer. 

17) Tenslotte moet de gemeente Hulshout zijn volle medewerking verlenen aan de hervorming van de 
hulpdiensten die nationaal wordt voorbereid. 
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3. Een ondernemende en bedrijfsvriendelijke gemeente. 
Meer werkgelegenheid in de eigen gemeente 
 
Onze economie vormt het fundament waarop onze welvaart rust en ondernemers geven dit 
fundament gestalte. Ondernemers in de ruimste zin van het woord: van de klassieke 
bedrijfsleider tot de bakker om de hoek. Allen dragen ze bij tot het draaien van onze economie 
en op die manier tot het veiligstellen van onze welvaart. 
De VLD trekt daarbij resoluut de kaart van een baneneconomie, niet die van een 
uitkeringseconomie. Je bouwt nu eenmaal geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof. 
Gezonde ondernemingen zijn de beste garantie opdat zoveel mogelijk mensen de kans zouden 
krijgen om een goede en aangepaste baan te vinden waarbij ze zich ten volle kunnen ontplooien.  
 
Het zijn ondernemers die banen scheppen. Lokale besturen en provincies hebben 
evenveel verantwoordelijkheid als het Vlaamse en federale niveau in het waarborgen 
van een goed ondernemersklimaat voor grote en kleine ondernemingen en vooral voor 
potentiële nieuwe ondernemers. Het lokale niveau heeft een aantal belangrijke 
sleutels in eigen handen. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 63-71 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 
 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties: 
 
18) Het volgende gemeentebestuur moet op een actieve manier meer werkgelegenheid aantrekken 

door in de eerste plaats in dialoog te treden met de bestaande bedrijven in Hulshout. De oprichting 
van een adviesraad lokale economie is daartoe een belangrijke eerste stap. In deze adviesraad 
zetelen zelfstandigen, ondernemingen en afgevaardigden van de gemeenteraad.   

19) De kracht van de economie gaat uit van ondernemingen die groeien. Het ondernemerschap is 
daarom een cruciale factor voor economische groei en banencreatie. Het zorgt voor vernieuwing 
en dynamiek van het bestaande economische weefsel. In Vlaanderen zijn starters goed voor 
ongeveer 30% van de nieuwe banen. Om welvaart te kunnen oogsten moet het lokaal bestuur 
daarom ook zaaien. De gemeente moet het ondernemerschap ondersteunen door: 

o het verstrekken van eerste-lijnsadvies aan starters en prestarters;  
o het bieden van faciliteiten aan startende ondernemers (startersloket); 
o het bieden van goedkope en gemakkelijk opzegbare bedrijfshuisvesting voor starters. 

20) De gemeente moet werk maken van het principe van de unieke gegevensinzameling, waardoor 
bedrijven in hun contacten met de verschillende gemeentediensten (leefmilieu, stedenbouw,…) 
niet telkens weer genoodzaakt zijn dezelfde informatie ter beschikking te stellen. 

21) Implementatie van het ondernemingsloket door middel van invoering accountmanagement 
voor het bedrijfsleven: één aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers, waarbij 
een accountmanager de dossiers volledig opvolgt en desgevallend zelf stappen 
onderneemt om de voortgang te bewerkstelligen. 

22) Verlaging van de fiscale druk bevordert de economische activiteit. De VLD wenst dat het 
gemeentebestuur ook hier een inspanning levert door o.a.: 

o de verouderde belasting op motoren (drijfkracht) af te schaffen; 
o ruimte te creëren voor belastingverlaging door werk te maken van een slank en 

slagvaardig gemeentebestuur; 
o enkel nog bedrijfseconomische belastingen te heffen die een minimale administratieve 

inspanning van de bedrijven vergen; 
o een onmiddellijke en onvoorwaardelijke lokale fiscale stop om de verdere wildgroei 

van allerlei bedrijfseconomische belastingen en retributies een halt toe te roepen. 
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4. Een betere dienstverlening, mede door een modern 
personeelsbeleid. 

 
De gemeente is zelf een van de belangrijkste werkgevers op haar grondgebied en de 
rechtstreekse dienstverlening aan de bevolking is een van de belangrijkste taken van een 
gemeentelijke overheid. Om die kerntaak degelijk te kunnen uitvoeren, heeft al dat personeel 
uiteraard bepaalde middelen nodig. Met wat kunst- en vliegwerk lukt het opeengepakt in een 
kleine ruimte ook wel, maar het zou zo veel vlotter kunnen. Nu het nieuwe wijkkantoor van de 
politie in Westmeerbeek eindelijk is af geraakt, wordt het hoog tijd om ook het 
gemeentepersoneel de nodige ruimte te geven. De voormalige politiekantoren die vrijkomen, 
bieden al wat soelaas maar of dit zal volstaan, is nog maar de vraag. Een grondige evaluatie van 
de behoeften dringt zich op. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 3, 37-41, 72-75 (ook te downloaden van onze website 
http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties: 

 
23) Voor de herschikking van de gemeentelijke diensten door het vrijkomen van de 

voormalige politiekantoren moet een grondige evaluatie van de behoeften van de 
verschillende diensten gebeuren. 

24) Er moet een schepen uitdrukkelijk worden belast met de bevoegdheid van administratieve 
vereenvoudiging en voor elke nieuwe beslissing in het schepencollege en de gemeenteraad 
moet er een Kafka-test gebeuren om de  beslissingen te toetsen aan hun impact op de 
administratieve lasten. 

25) De informatica faciliteiten (computers, printers, netwerk,…) van het gemeentepersoneel 
moeten gemoderniseerd worden.   
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5. Mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid: 
richtingaanwijzers om het evenwicht te herstellen. 

Het Hulshoutse mobiliteitsplan dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan moet nog op een aantal punten worden bijgestuurd. 
 
Zowel een vlotte mobiliteit als een absolute verkeersveiligheid houden rechtstreeks 
verband met zowel de persoonlijke levenskwaliteit van de Vlamingen als met de 
economische ontwikkeling van ons gewest. Kortom, er is nood aan een beleid dat 
zorgt én voor de leefbaarheid én voor bereikbaarheid. Algemeen kunnen we stellen 
dat de gemeenten als lokale wegbeheerder een sleutelrol spelen in het 
verkeersbeleid. De provincies dienen hier een ondersteunende rol te krijgen. Bovenop 
de signalisatie en inrichting van de gemeentewegen zijn de gemeenten bevoegd voor 
het parkeerbeleid op hun grondgebied en de lokale verkeershandhaving. Zij 
beschikken ook over het initiatiefrecht tot aanvullende reglementering op de 
wegcode. 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 42-49 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 
 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
26) VLD-Hulshout betwijfelt de wenselijk van de fietsverbinding over de Nete. De afstand 

vanaf het centrum van Houtvenne tot het gemeentehuis wordt met deze fietsverbinding 
amper korter en vanuit Westmeerbeek is de nieuw geplande verbinding zelfs langer dan de 
bestaande. Het gemeentebestuur vraagt de tegenstanders die beweren dat er slechts zeer 
weinig inwoners vragende partij zijn, of zij daarover een bevraging gedaan hebben, maar 
kan deze zelf niet voorleggen.  

27) Indien deze fietsverbinding toch zou verwezenlijkt worden, dan moet tegelijk het totale 
traject worden herbekeken. Op dit moment zijn zowel het kruispunt van de Vaartdijkstraat 
met de Grote Baan aan de kant van Hulshout, als het kruispunt met de Provinciebaan aan 
de kant van Houtvenne, totaal ongeschikt om extra fietsverkeer te ontvangen. 

28) De VLD is voorstander van het herbekijken van de snelheidszones. Er moet grondig 
gesnoeid worden in de overdaad aan verkeersborden die mekaar bovendien nog eens 
tegenspreken zoals bijvoorbeeld in de Vaartstraat, Grote Baan en op andere plaatsen in de 
gemeente. De afbakening van de zones moet wel realistisch gebeuren. Op de 
Provinciebaan bijvoorbeeld, met zijn zeer brede veiligheidsstroken tussen de rijbaan en 
het fietspad, moet 90 km/u nog kunnen. 

29) Bij openbare werken moet veel meer aandacht besteed worden aan de “minder hinder” 
maatregelen. Ook bij bouwwerken van openbaar nut, zoals recent de bouw van het nieuwe 
politiewijkkantoor in Westmeerbeek, moet de toelating om de openbare weg te gebruiken 
voor de werfinstallatie drastisch in de tijd beperkt worden, zoals voor de privaat 
bouwwerken in de onmiddellijke omgeving. 

30) Openbare werken moeten van bij het begin van de legislatuur grondig gepland worden, en 
over de totale legislatuur gespreid worden om een concentratie in het laatste jaar voor de 
verkiezingen te vermijden. 

31) Voor de VLD worden de prioriteiten voor uit te voeren openbare werken op dit ogenblik 
in de eerste plaats bepaald door de noodzaak van het vervolledigen van het nog steeds 
onvolledige rioleringsnetwerk. In tweede instantie moet verder werk gemaakt worden van 
het opsplitsen van de riolering in enerzijds een afvalwaterstelsel en anderzijds een 
regenwaterstelsel teneinde de effectiviteit van de waterzuivering te verhogen. De precieze 
planning van de werken moet worden opgesteld in nauw overleg met de nieuwe 
beheersmaatschappij van PIDPA aan wie de gemeente zijn rioleringsstelsel overdroeg. 
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32) Verder kan voor de VLD er best wel aan dorpskernvernieuwing gedaan worden, ons 
volledig verouderd centrum kan een opsmukbeurt gebruiken. Gezellige terrasjes omgeven 
door wat groen zouden het dorpsplein aan het gemeentehuis best wel wat nieuw leven 
kunnen inblazen. Dit moet echter wel gebeuren in samenspraak met de horeca. Het is niet 
aan het gemeentebestuur om terrasjes te bouwen, laat staan uit te baten. Dat moeten we 
overlaten aan de horeca-sector die daarvoor veel beter geplaatst is. Tegelijk kunnen een 
aantal andere ingrepen gebeuren die van dit pleintje opnieuw een aangename 
ontmoetingsplaats kunnen maken. Hoe dit precies moet gebeuren, dat is niet aan de 
politici om dat te bepalen. De VLD wil daarvoor door de gemeente een wedstrijd laten 
uitschrijven, zodat talentvolle ontwerpers hierop hun creatieve visie kunnen botvieren. De 
VLD stelt hiervoor volgende randvoorwaarden: Er moeten voldoende parkeerplaatsen 
overblijven zodat ook de inwoners van Houtvenne, Westmeerbeek en Eindeken hun 
gemeentehuis vlot kunnen bereiken.  

33) Kwaliteit van de fietspaden moet grondig worden verbeterd.   
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6. Een gemeente waar(op) je kan bouwen en wonen in een 
duurzame leefomgeving. 

Ruimtelijke Ordening, wonen en milieu 
 
De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zit in een laatste fase. Het 
gemeentebestuur had de bedoeling om nog dit jaar, dus voor de installatie van de nieuw te 
verkiezen gemeenteraad, dit GRS in de gemeenteraad definitief te laten goedkeuren. Op vraag 
van de VLD heeft de burgemeester verklaard dat het inderdaad niet logisch zou zijn om 
dergelijke belangrijke beslissing die de gemeentelijke overheid in de komende jaren zal binden, 
te laten nemen door een ontslagnemend bestuur. Wij rekenen er dus op dat het nieuw te 
verkiezen bestuur dit plan nog zal kunnen bijsturen. 
 
Sinds jaren wordt inzake ruimtelijke ordening op alle niveaus een langetermijnbeleid 
gevoerd. Ook de gemeenten zijn in deze aanpak betrokken via de opmaak van 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen. Ruimtelijke 
ordening staat centraal in het orkestreren van het gebruik van ruimte. Ruimte is er 
nodig voor zowel economie, wonen als natuur. De VLD streeft naar een evenwicht 
tussen deze functies. Het behoud van een gezond leefmilieu is een dagelijkse 
uitdaging voor gemeenten en haar inwoners. Duurzame ontwikkeling is hierbij het 
uitgangspunt. Ook de provincies dienen in hun beleidsplannen en hun 
vergunningsbeleid hierbij aan te sluiten. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 50-62 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm  ) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
34) Het kan niet dat woongebied zonder meer van de ene deelgemeente naar de andere wordt 

overgeheveld. Enerzijds moet ook in de deelgemeente Hulshout het landelijke karakter 
bewaard blijven, en anderzijds hebben ook Houtvenne en Westmeerbeek nog nood aan 
woongebied voor de toekomst. 

35) Zo snel mogelijk na de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
moeten de nodige Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP) globaal en per deelgemeente 
worden opgesteld om te vermijden dat de individuele burger opgezadeld wordt met de 
kosten van dergelijke RUP. 

36) Hulshout moet verder werk maken van de volledige inventarisatie van alle zonevreemde 
situaties en de nodige stappen ondernemen om een eigen vergunningenbeleid te kunnen 
voeren. Verder moet iedereen die ter goeder trouw heeft gehandeld zo snel mogelijk 
volledige rechtszekerheid worden geboden. 

37) Het hondenasiel Unco Jerry vzw moet zo snel mogelijk volledige rechtszekerheid worden 
geboden, en moet duidelijk en ondubbelzinnig medegedeeld worden welke aanpassingen 
al dan niet moeten en/of mogen uitgevoerd worden. 

38) De kaarten van de overstroombare gebieden rond de Nete moeten grondig worden 
nagekeken en in overleg met de betrokken eigenaars en omwonenden eventueel worden 
bijgewerkt. Het kan niet dat voor het ene perceel een verkavelingvergunning wordt 
afgeleverd, terwijl voor het naastgelegen, even hoog gelegen perceel de bestemming als 
woongebied geschrapt wordt. 

39) Wat de afvalproblematiek betreft moet het principe van “de vervuiler betaalt” als 
voornaamste uitgangspunt blijven gelden. Daarom moet er over gewaakt worden dat de 
opbrengst van de verkoop van huisvuilzakken minstens de helft van de reële kosten voor 
de verwijdering en verwerking blijft dekken. Echter, om een toename van sluikstorten 
door te dure huisvuilzakken tegen te gaan, kan verder tot maximaal een vierde van de 
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totale kosten worden gedekt door de forfaitaire afvalbelasting, en tot maximaal een vierde 
van de totale kosten uit de algemene middelen worden betaald. 

40) De elektriciteitsleidingen die nog steeds bovengronds zijn moeten dringend ondergronds 
gebracht worden. 
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7. Het OCMW als volwaardige partner in sociale 
dienstverlening en zorg op maat (van elke burger). 

 
Een andere belangrijke uitgavenpost die door behoorlijk bestuur beter onder controle kan 
komen is het OCMW. Het OCMW heeft een zeer belangrijke sociale functie, waar niet aan 
geraakt mag worden, maar je kan dit ook op een gezonde manier beheren, wat de VLD 
uiteraard wenst te doen. 
 
Het belang van het OCMW in het lokaal sociaal beleid kan moeilijk overschat worden. 
Het OCMW wordt immers geconfronteerd met een veelheid van problematieken: 
verdoken armoede, laaggeschooldheid, mensen met een zwakke gezondheid, 
gefailleerden, mensen met een dramatische echtscheiding, mensen met schulden, 
jongeren in een problematische opvoedingssituatie of hulpbehoevende bejaarden. 
Het lokaal welzijnsbeleid staat vandaag ook tegenover nieuwe uitdagingen: de 
vergrijzing van de bevolking, het leven op krediet en de schuldenlast, laaggeschoolde 
langdurige werkloosheid, opvang asielzoekers, mogelijke uitwijzingen of integratie 
en last but not least de budgettaire beperkingen van de lokale overheden. Liberalen 
zullen telkens streven naar het aanreiken van nieuwe kansen, het ondersteunen van 
de zelfredzaamheid en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 76-80 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
41) Het Hulshoutse OCMW staat voor een gigantische uitdaging: het rusthuis Ter Nethe komt 

de jongste jaren geregeld op negatieve wijze in de media. Ontslag van de top, werkdruk, 
tot zelfs een droevig incident met dodelijke afloop.  Het zijn allemaal tekenen aan de wand 
dat er iets grondig fout loopt. En als er zo een reeks van berichten voorafgaat aan een zo 
dramatisch incident, dan moet je niet alleen kijken naar de individuele werknemer aan de 
basis, dan moet je de zoektocht naar de oorzaak van de problemen beginnen aan de top. 
Het OCMW heeft voor de komende zes jaar nood aan een zeer sterke voorzitter die 
bovendien door het schepencollege maximaal moet ondersteund worden. Daarom moet 
die voorzitter ook als volwaardig lid in het college van burgemeester en schepenen 
worden opgenomen. 

42) Voor de kinderopvang moet niet alleen de capaciteit opgedreven worden, maar ook en 
vooral de flexibiliteit. Kinderopvang moet in de eerste plaats tegemoet komen aan de 
wensen en de noden van de ouders en hun kinderen. Daarom moet in de eerste plaats het 
privé initiatief maximaal ondersteund worden en slechts in tweede instantie waar nodig 
door de gemeente aangevuld worden. 

43) Het OCMW moet zich concentreren op haar kerntaken en die zo efficiënt mogelijk 
uitvoeren. Hiervoor is een sterke visie en een sterk beleid nodig. Het OCMW is niet het 
politieke opvangcentrum van de gebuisde van de gemeenteraadsverkiezingen, daarom 
heeft de VLD nu reeds zijn kandidaten voor het OCMW aangeduid. 



VLD HULSHOUT VERKIEZINGSPROGRAMMA 8 OKTOBER 2006 

Dit document werd gedownload van de website van de VLD Hulshout 
http://www.vldhulshout.be/  

12

 

8. Onderwijs in gemeentelijke of intergemeentelijke context. 
Een aantal recente ontwikkelingen maken dat de rol van steden en gemeenten t.a.v. 
de scholen op hun grondgebied belangrijke veranderingen ondergaat: de invoering van 
scholengemeenschappen (meestal nog netgebonden); het streven naar gelijke 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen; de oprichting van Lokale Overlegplatforms 
waar alle onderwijs - en welzijnsactoren over de netten heen met elkaar overleggen; 
de rol van de aanwezigheid van scholen bij de keuze die gezinnen met kinderen 
maken voor een woonplaats; het groeiend besef dat alle inwoners gemeentebelasting 
betalen, ook diegenen wiens kinderen niet in het stedelijk of gemeentelijk onderwijs 
schoollopen; de inspanningen van gemeenten in het ondersteunen van onderwijs en 
opvoeding en van het levenslang leren; de nood aan levenslang leren in een snel 
evoluerende ‘digitale’ kennismaatschappij; het multifunctioneel gebruik van school- en 
andere infrastructuur door derden in een gemeente. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 81-84 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
44) Het nieuwe instructiezwembad moet in de eerste plaats ten dienste staan van de scholen 

om eindelijk opnieuw op een redelijke manier het schoolzwemmen te kunnen organiseren. 
45) De gemeente mag inzake de “flankerende” diensten die zij aanbiedt, zoals het 

schoolzwemmen en de kinderopvang, geen onderscheid maken tussen kinderen die school 
lopen in de scholen waarvan zij zelf al dan niet de inrichtende macht is. 
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9. Een transparant lokaal cultuurbeleid. 
 
Het cultuurleven in Hulshout kan best wat impulsen gebruiken. Een moderne bibliotheek met 
polyvalente zaal is toch geen overbodige luxe?  
Hulshout heeft een zeer uitgebreide sportinfrastructuur, maar de cultuur daarentegen werd de 
jongste jaren toch wel wat stiefmoederlijk behandeld. 
 
De gemeentelijke overheid moet de voorwaarden en het klimaat scheppen waaronder 
burgers zich op alle vlakken vrij kunnen ontplooien. Cultuur is een venster op onze 
samenleving. Een liberaal cultuurbeleid creëert de voorwaarden waarbinnen iedereen 
zelf en met respect voor de ander op zijn/haar manier aan cultuur kan deelnemen. De 
permanente uitbouw van een breed, kwaliteitsvol en hoogstaand cultureel aanbod 
verdient dan ook de volle steun en aandacht van de lokale overheid. Niet alleen het 
vergroten en verbreden van cultuurparticipatie en cultuurspreiding, maar ook de 
mogelijkheden tot cultuurcreatie moeten daarbij een aandachtspunt zijn in het lokale 
cultuurbeleid. Het stedelijk cultureel leven moet de nodige slagkracht krijgen om de 
hele omliggende regio te bereiken en betrekken. 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 85-90 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 

 
46) De mensen van de bibliotheek verrichten, ondanks de beperkte middelen, uitstekend werk. 

De VLD wil de bibliotheekwerking inbedden in een modern geheel door de 
cultuurinfrastructuur van de gemeente op te waarderen. De VLD wil een nieuwe 
bibliotheek met polyvalente zaal waar aan podiumkunsten kan gedaan worden, evenals 
tentoonstellingen georganiseerd kunnen worden. 

47) Hulshout heeft niet minder dan vier zangkoren, maar die worden in hun voortbestaan 
bedreigd door de grondige wijzigingen die recent aan de auteurswet werden aangebracht. 
Op federaal niveau werkt de VLD samen met het kabinet van Minister Verwilghen aan 
een oplossing waarin de gemeenten een sleutelrol spelen. De Hulshoutse VLD wil dat 
Hulshout hierin het voortouw neemt door als een van de eerste gemeenten een 
licentieovereenkomst af te sluiten, en alzo het recht te verwerven zelf een 
partiturenbibliotheek samen te stellen of te behouden waarvan zij het beheer zelf kunnen 
regelen ten behoeve van de verenigingen actief op hun grondgebied, zowel zangkoren, 
fanfares als andere muziekensembles. 

48) De werking van de cultuurraad moet ondersteund worden. De cultuurraad moet een 
faciliterend orgaan zijn dat zorgt voor kruisbestuiving tussen de verschillende culturele 
verenigingen in onze gemeente. 
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10. Sport voor iedereen. 
 
Hulshout beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur. Nu komt het er op aan om deze 
optimaal te gebruiken ten behoeve van iedere inwoner, vanuit elke deelgemeente. 
 
De VLD gaat uit van het principe dat zoveel mogelijk mensen in de best mogelijke 
omstandigheden aan sport moeten kunnen doen. Vertaald naar de gemeenten 
betekent dit dat het lokaal sportbeleid verenigingen moet stimuleren en de uitbouw 
van sportinfrastructuur moet ondersteunen. De gemeente heeft hierbij oog voor 
samenwerking en kwaliteitszorg. Vooral in dichtbevolkte steden is de nood aan 
infrastructuur groot en kan sport een bijzondere rol spelen in de sociale cohesie en de 
kansen op integratie. 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 94-96 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
49) De gemeente heeft in de afgelopen jaren zeer veel geld geïnvesteerd in 

sportinfrastructuurwerken die vaak een hoger prestigegehalte hadden dan een 
functionaliteitgehalte. Nu moet de klemtoon liggen op een degelijk onderhoud opdat deze 
infrastructuur een levensduur haalt die in functie van de kostprijs redelijkerwijs mag 
verwacht worden. 

50) De bouw van het zwembad werd een financieel débacle (begrote kostprijs maal drie) 
omdat een intergemeentelijke samenwerking werd afgewezen. Wat de uitbating betreft: 
recente studies tonen aan dat zowat alle zwembaden in Vlaanderen die door één gemeente 
worden uitgebaat forse verliezen lijden. Daarom moet worden gezocht naar een formule 
van Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarbij een privé partner instaat voor de 
commerciële uitbating. Hierbij moet echter een correctie voorzien worden via een fikse 
korting voor alle inwoners van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne, die via de 
belastingen reeds een zeer zware bijdrage leverden tot de realisatie. Ook voor het 
schoolzwemmen moet de gemeente blijvend tussenkomen, en dit netoverschrijdend, voor 
alle Hulshoutse, Westmeerbeekse en Houtvense kinderen gelijk. 

51) Verder moeten de gemeentelijke acties in de komende jaren er vooral op gericht zijn om 
iedere inwoner, ongeacht de leeftijd, op zijn of haar niveau aan het sporten te krijgen, de 
geboden infrastructuur is voldoende uitgebouwd. 
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11. Een gemeente met een open blik op de wereld 
 
Niemand leeft alleen. Het welzijn van een individuele persoon kan pas echt ten volle gerealiseerd 
worden binnen het welzijn van een gemeenschap. In een gemeenschap is immers iedereen in 
zekere mate afhankelijk van iedereen en wordt ieders welzijn beïnvloedt door het welzijn van de 
ander. Niet alleen een gemeente vormt een gemeenschap, ook een gewest, een land, een 
continent, en ja, zelfs de hele wereld vormt hoe langer hoe meer één grote gemeenschap. We 
mogen daarom de ogen niet sluiten voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. 
 
Vele Vlaamse gemeenten en steden zijn vandaag verbroederd met gemeenten en 
steden in het buitenland (in Europa en daar buiten). De meeste gemeenten hebben 
een budget voor ontwikkelingssamenwerking. Deze kleine internationale dimensie in 
het lokaal beleid geeft burgers een ruimere kijk op de wereld en kan bijdragen tot 
meer verdraagzaamheid en minder vooringenomenheid in een samenleving die 
nationaal en internationaal gekenmerkt wordt door toenemende diversiteit. 
De VLD wil deze vorm van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking actief steunen. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 91-93 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
52) Ontwikkelingssamenwerking is in de eerste plaats een collectieve verantwoordelijkheid. 

Daarom moet de overheid, ook op lokaal niveau deze verantwoordelijkheid opnemen en 
niet alleen aan de welwillende individuele burger overlaten. Het afstaan van één 
zitpenning naar aanleiding van de grote media-aandacht voor een tsunami volstaat niet. De 
gemeente moet een structureel beleid van ontwikkelingssamenwerking uitwerken, hoe 
bescheiden ook. We moeten niet de illusie koesteren dat wij vanuit onze gemeente de 
wereldproblemen kunnen oplossen, maar we moeten wel onze bijdrage leveren. 

53) De keuze van de te steunen projecten moet gebeuren op basis van het principe: ‘Geef een 
behoeftige niet een vis, want dan eet hij slechts een dag. Leer hem vissen, dan eet hij de 
rest van zijn leven.’ 
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12. Inburgering op lokaal niveau en onthaalbeleid. 
 
Het inwonersaantal van onze gemeente is de jongste jaren fel gestegen. Vooral inwijkelingen uit 
andere gemeenten van Vlaanderen maar ook anderen zoeken ons rustige landelijke dorp op om 
er zich te vestigen. Voor de VLD blijven ze welkom met de volgende principes als leidraad: 
 
Wie vrijheid zegt, zegt diversiteit. Ruimte voor verschil. In een vrije samenleving, in 
een groeiend Europa en een globaliserende wereld met steeds meer mobiliteit neemt 
de diversiteit onstuitbaar toe. Dit proces is niet zonder problemen en vraagt 
flexibiliteit van elkaar. De VLD wil een samenleving waarbij iedereen actief 
participeert, kansen krijgt om zich te emanciperen, en dat in een maatschappij die 
stoelt op respect voor de rechten, vrijheden en waarden die aan een moderne, 
liberale en democratische samenleving ten grondslag liggen (respect voor de 
democratische rechtsprincipes, recht op vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid van 
alle burgers, scheiding tussen religie en staat). De VLD kiest daarbij resoluut voor 
een samenleving waar de individuele vrijheid centraal staat. Daarom wijst ze de 
strategie van de assimilatie af, omdat het opdringen van rolmodellen de diversiteit 
en dus de vrijheid doodt. Ze wijst om duidelijke reden een samenleving af waar 
mensen in cultureel-etnische groepen naast elkaar leven, want zo worden mensen 
opgesloten in hun getto. 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 22-29 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
54) Alle nieuwkomers moeten op een hartelijke wijze verwelkomd worden met duidelijke en 

volledige informatie over de gemeente en haar dienstverlening zoals huisvuilophaling, 
containerpark, gemeentehuis, politiediensten, en zo meer. 

55) Er kan hierbij geen sprake zijn van enige vorm van discriminatie. Noch negatieve, noch 
positieve discriminatie zijn voor de VLD tolereerbaar. 

56) De enige extra inspanning die van nieuwkomers kan geëist worden en dient ondersteund 
te worden, is het leren van het Nederlands voor anderstalige inwijkelingen, en dit zowel 
voor anderstalige Belgen als voor inwijkelingen uit de Europese Unie of uit gelijk welk 
ander deel van de wereld. 
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13. Een ‘keineig’ lokaal jeugdbeleid. 
 
De jeugd is de toekomst en de VLD wil zijn sterke schouders onder de toekomst zetten en dus de 
jeugd maximaal ondersteunen in hun zoektocht naar een eigenheid en hun groei naar 
volwassenheid. 
 
Investeren in de jeugd is investeren in diegenen die zullen bepalen welke richting onze 
samenleving zal uitgaan en is dus investeren in de toekomst. Het liberaal lokaal 
jeugdbeleid vertrekt alvast niet vanuit de veeleer pessimistische geluiden omtrent de 
“jeugd van tegenwoordig” en hun passieve vrijetijdsbeleving. Maar we vertrekken 
vanuit hun creativiteit en hun recht op participatie en ontplooiing. Wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat jeugdbewegingen opnieuw in de lift zitten en 
dat sport naast optrekken met vrienden de belangrijkste ontspanningsactiviteit is 
buitenshuis. Niettemin kan het in het geval van de sport- en cultuurbeleving nog 
stukken beter. Stimuleren is dus de liberale boodschap! 

 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 97-105 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 

 
57) Het jeugdbeleid moet getuigen van een realistisch vertrouwen in de eigen jeugd. Eindelijk, 

na jaren aandringen, is het jeugdhuis een feit. Je kunt dit echter amper een blijk van 
realistisch vertrouwen noemen als je weet dat het jeugdhuis is ingeplant in een complex 
van sociale woningen, zodat in geval van mislukking er nog extra sociale woningen 
kunnen van gemaakt worden. Bovendien ligt de bedongen huurprijs van 1250 euro per 
maand onrealistisch hoog voor een jeugdhuis. De gemeente neemt deze huur in de eerste 
drie jaar voor haar rekening, maar vanaf het vierde jaar moet het jeugdhuis deze huur zelf 
zien op te brengen. Dit is niet realistisch. Daarom pleiten wij voor een drastische verlaging 
van de huurprijs van het gebouw, een goede dialoog met de buurtbewoners met steun van 
het gemeentebestuur en de jeugdraad en een degelijk beheer, blijvend ondersteund door 
het gemeentebestuur.  

58) Dit betekent bovendien dat het jeugdhuis niet meer het ganse budget voor jeugdbeleid 
opgebruikt, zodat ook andere vormen van jeugdwerking nog kunnen ondersteund worden. 
Deze steun moet in de eerste plaats materiële steun zijn. Bijvoorbeeld degelijk transport 
van bagage en materiaal naar de kampplaatsen van jeugdbewegingen die op kamp gaan. 

59) De jeugd moet bovendien de kans krijgen om zich te ontspannen op haar eigen manier en 
dus ook om te fuiven. Dit moet wel gebeuren met respect voor de omwonenden. 
Wildplassen en vandalisme kunnen absoluut niet getolereerd worden en moeten strenger 
worden aangepakt. Daarom moet de toelating om te fuiven in de parochiezalen beperkt 
blijven tot de jeugdbewegingen van de eigen deelgemeente. Aan die fuiven moeten 
bovendien de huidige strenge eisen in verband met de toegangsbewaking en de interne 
veiligheid in de zaal blijvend gesteld worden. Buiten de zaal echter hebben de 
organisatoren geen enkele bevoegdheid en moet de politie vaker patrouilleren en 
vandalen, wildplassers en herrieschoppers strenger aanpakken en niet de organisatoren 
hiervoor laten opdraaien. 
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14. Een lokaal seniorenbeleid. 
 
Hulshout, zoals de rest van Vlaanderen, is sinds de tweede wereldoorlog, relatief gezien in de 
wereld, bijzonder welvarend. Dat hebben we te danken aan de generatie mensen die nu 
“senioren” worden genoemd. Hun economische activiteit en de opvoeding van hun toenmalige 
jeugd vormen de basis van onze huidige welvaart. Daarom moeten wij ze koesteren en, indien 
nodig, nu op onze beurt voor hen zorgen. Maar we moeten ons ook voorbereiden op de 
vergrijzing. 
 
De vergrijzing staat voor de deur. De groep 60-plussers groeit van 1.371.824 senioren 
in 2004 tot 2.081.318 senioren in 2050. Hoewel heel wat senioren nog vele jaren zeer 
actief blijven (soms professioneel, maar in ieder geval sociaal, cultureel …) stelt dit 
gemeenten en OCMW’s voor grote uitdagingen zowel in het betrekken van de senioren 
bij het beleid als in het verstrekken van de nodige zorg en omkadering daar waar het 
privé-aanbod niet toereikend is en/of niet betaalbaar. 
De gemeente en het OCMW zijn de besturen die het dichtst bij de mensen staan. Zij 
worden dus het eerst geconfronteerd met de concrete behoeften en noden van deze 
mensen. De hogere overheid heeft de verantwoordelijkheid om voldoende middelen 
ter beschikking te stellen om de zorg betaalbaar te maken, maar het is de taak van 
het lokaal sociaal beleid om deze zorg binnen het bereik van de senior te brengen. 
Senioren zijn vandaag de mantelzorgers bij uitstek. De VLD wil OCMW’s ertoe 
aanzetten ook senioren als vrijwilligers aan te spreken om zich in te zetten voor 
zowel andere senioren, maar evenzeer om deel te nemen als vrijwilliger in andere 
sectoren zoals cultuur. 
 
Daarom legt de VLD-Hulshout de nadruk op volgende resoluties uit het programma van VLD-
nationaal: 106-110 (ook te downloaden van onze website http://www.vldhulshout.be/programma.htm) 

 
Daarnaast bundelt de VLD-Hulshout haar lokale accenten in volgende resoluties. 
 
60) De problemen in het rusthuis Ter Nethe moeten grondig onderzocht en aangepakt worden. 

Het personeelsbestand moet waar nodig aangevuld en vervolledigd worden. Een sterke 
OCMW voorzitter moet hier zijn tanden in zetten. 

61) Toch moet in de eerste plaats gezorgd worden dat bejaarden die dat wensen zo lang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde huis en omgeving kunnen blijven wonen. 

62) Seniorenverenigingen moeten net zoals jeugdbewegingen en andere verenigingen kunnen 
rekenen op de materiële steun van de gemeente waar nodig. 

 


