
HERFST. De periode waarin we nog meer dan anders aan 
onze dierbaren denken. Mijmeren kan gelukkig in mooie 
landschappen. Die uitnodigen tot herfsttochten, 
te voet of met de fiets. 

In deze herfsteditie stelt CD&V zowel de - unaniem goedgekeurde - 
herinrichting van onze kerkhoven, als de aanleg van de Liniefietsweg voor. 
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HULSHOUT
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? 

Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Uw lokale contactpersonen:
Jef Wauters 
(jozef.wauters3@telenet.be)
en al onze mandatarissen bij 
gemeente en OCMW.

www.hulshout.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV-hulshout 

Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tomm@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V
is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

er via de bladkorven naar schatting jaarlijks 40m³ bladafval 
opgehaald wordt ? Dat is goed 16 ton. Om het bladafval niet apart 
vervoerd wordt, zijn er geen exacte cijfers.

het skatepark in Westmeerbeek recent hersteld werd voor een bedrag 
van €8.975,00? Hierdoor kan onze jeugd er weer veilig en naar 
hartenlust skaten.

er 80 liter ijs geschept werd op Hulshout Feest ?
Het feest, aangeboden door het gemeentebestuur nav de Vlaamse 
Feestdag, lokte meer dan 700 bezoekers en vond plaats in kasteelpark 
Hof Ter Borght in Westmeerbeek.

de gemeente dit jaar al 5 buurtfeesten uitbetaalde ? Twee aanvragen zijn 
nog in behandeling. De gemeente subsidieert een buurtfeest met  €70,00.

Wist u dat ?

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever : Geert Daems - Langestraat 57, 2235 Hulshout

DE LINIEFIETSWEG IS AFGEWERKT ! 
De � etsverbinding tussen de Vaartdijkstraat en de Linieweg is ideaal 
voor zowel recreatieve als nuttige verplaatsingen. 
Houtvenne – Hulshout: 5km, 15minuten!

Woonzorgcentrum Ter Nethe, het industriepark en het gemeentelijk 
sportpark zijn een pak makkelijker te bereiken, zonder ommetje 
buiten de gemeentegrenzen. Bovendien zijn � etsknooppunten niet 
ver weg. 800m lang is de Linie� etsweg, die de Nete dwarst. Waar 
de Linieweg aansluit op de Provinciebaan, wordt zowel de snelheid 
van auto’s als van � etsen afgedwongen. Op de Provinciebaan werd 
een zone 50 ingesteld, voor de zwakke weggebruikers ligt er een 
middengeleider. Die breekt de oversteek zodat zwakke weggebruikers 
minder snel verrast worden door te snel naderende voertuigen. De 
geleider kwam er op vraag van de gemeente.De Linie� etsweg heeft 
verschillende wegbedekkingen. Daar zijn goede redenen voor. Omdat 
het landschap al jaren - door ministerieel besluit - als waardevol 
erkend is, zijn er beperkingen op vlak van materiaalgebruik.  Het 
ternair mengsel, gebonden brekerzand en steenslag, is toegestaan 
als wegbedekking. Dat vind je dan ook op de Linie� etsweg. 
Waar de � etsweg door overstromingsgebied loopt, werd beton als 
wegbedekking gebruikt. Omdat een ander toegelaten materiaal, 
zoals het ternair mengsel, gewoon zou wegspoelen bij een eerste 
overstroming. Waar de � etsweg een bocht maakt, werd het tracé van 
een bestaand pad gevolgd. 

De brug, die in januari 2016 geplaatst werd, kostte € 218.446,84 euro 
( inc btw), waarvan de gemeente de helft betaalt. De totale kostprijs voor 
de aanleg van de Linie� etsweg, inclusief brug, bedraagt.€ 321.026,30 
(incl. btw) waarvan €111.788,65 (incl. btw) betaald werd door 
Waterwegen en Zeekanaal NV en € 209.237,65 (incl.btw) door de 
gemeente.



De herinrichting van de kerkhoven 
in de drie deelgemeentes is bijna hele-
maal afgerond. Alle drie krijgen ze een 
afscheidsruimte, klinkerpaadjes waar 
nodig en een inrichting die rekening 
houdt met de diverse begraafmethodes. 
‘Dankzij deze werken kunnen onze 
dierbaren ook in de toekomst in de 
eigen dorpsgemeenschap begraven 
worden’, zegt burgemeester Geert 
Daems.

Bovenop het permanente onderhoud 
van de kerkhoven, non-stop het hele 
jaar door, worden deze laatste weken 
voor Allerheiligen en Allerzielen extra 
inspanningen verricht. ‘Samen met 
de vernieuwingswerken die op alle 
drie de kerkhoven bijna afgerond zijn, 
kunnen we onze dierbaren zo in alle 
sereniteit herdenken. Bovendien zijn de 

kerkhoven klaar voor de toekomst. 
De kerkhoven zien er verzorgd uit. Er 
wordt planmatig begraven, beter geor-
ganiseerd dan in het verleden. Zo zal 
er genoeg plaats beschikbaar blijven. 
Want zeg nu zelf: wie zou er een dier-
bare in een andere deelgemeente willen 
begraven ?’

Decennia lang veranderde er weinig tot 
niets aan de Hulshoutse kerkhoven. In 
2013 vatten we met de nieuwe ploeg 
het plan op om de kerkhoven her in 
te richten. Het besluit tot ontruiming
van een deel niet-geconcedeerde gra-
ven op de begraafplaatsen van Huls-
hout, Houtvenne en Westmeerbeek, 
werd tijdens de gemeenteraadszit-
ting van 30 september goedgekeurd. 
Unaniem goedgekeurd, bovendien. 
Door zowel meerderheid als oppositie. 

‘Het was een beslissing die 
niemand graag nam. Maar 
ze is weloverwogen genomen, we 
zijn niet over één nacht ijs gegaan’, zegt 
de burgemeester.

Aanpassingen drongen zich immers op. 
De verschillende begraafwijzen liepen 
door elkaar en de kerkhoven raakten 
echt te vol. Bezoek aan het kerkhof na 
een regenbui ? Dat kon quasi enkel met 
de laarzen aan. Deze herinrichting zal 
komaf maken met modderige paadjes 
en afscheid nemen in de regen.

Een sereen afscheid kan onder de af-
scheidsluifels, klinkerpaadjes verhogen 
het comfort voor bezoekers. In de toe-
komst zorgen rechtopstaande voetstuk-
ken en letterstenen voor uniformiteit 
en makkelijk onderhoud. 

HOUTVENNE

Linie� etsweg afgewerkt

WESTMEERBEEKHULSHOUT

1953
aankoop van het perceel aan de Borgerhoutstraat

1961
uitbreiding

8.245,59m²

700m² 
kleiklinkers aangelegd

€ 260.847,00 *
geïnvesteerd sinds 2008

* *alle gemaakte onkosten - exclusief werkuren (ontknekelingen, columbaria, gedenkzuilen, boordstenen, klinkers, zand, gras, luifel, huur boomvelma-
chines, materialen nieuwe technische ruimte, sanitair, nutsleidingen,…).

HOUTVENNE

1951

ingebruikname begraafplaats

3.532,12m²

350m² 

verharding aangelegd

€ 232.306,80 *

geïnvesteerd sinds 

de eerste ontruimingen

1938 aankoop perceel in de Bunderstraat

1939 ingebruikname

1959 gemeenteraad keurt sluiting oude 

begraafplaats rond de kerk goed

4.575,81m²

350m² kleiklinkers aangelegd

€ 66.137,54

geïnvesteerd sinds 2008

€ 75.000,00

Voorzien in budget 2017, voor een nieuwe 

technische ruimte met overdekte 

afscheidsruimte. Werken recent gestart.

VOLTOOID

GEPLAND
2017/2018

GEWENST

nieuwe strooiweides, één voor kinde-

ren in de vorm van een ster

  
nieuwe perken columbaria, asbegra-

vingen met concessie, asbegravingen 

zonder concessie, gewone begravingen 

met en zonder concessie en voor de 

uitbreiding van de kindergraven.

nieuwe technische ruimte met 

overdekte afscheidsruimte 

wandelpaden & beplantingen

zitbanken

nieuw infobord aan ingang

nieuwe perken asbegravingen, 

gewone begravingen, columbaria 

nieuwe strooiweide

graven afgeboord en en opgevuld 

met steentjes

wandelpaden in steentjes naar de 

graven die bleven liggen 

perk met kindergraven fatsoeneren

volledig afwerken rechterkant

nieuw perken asbegravingen met en 

zonder concessie, gewone begra-

vingen met en zonder concessie, 

uitbreiding kindergraven

fatsoeneren bestaande perken (kin-

deren, pastoors, oud-strijders)

 
tijdelijke wandelpaden in steenslag 

naar graven die bleven liggen bij de 

ontruimingen 

zitbanken plaatsen

nieuw infobord aan ingang 

50m² klinkers aanleggen 

aan afscheidsruimte (aan 

hoofdweg)

fatsoeneren oude strooi-

weide vooraan op het 
kerkhof 
(incl. nieuwe haag)

aanleg hoofdweg in klinkers.

maar dit gaat niet voorlopig daar 

er nog graven zijn naast hoofdweg 

waar nog sto� elijke overblijfselen 

kunnen bijbegraven worden.

UPGRADE VOOR ONZE BEGRAAFPLAATSEN 

aanleg ster voor asbegravingen 

kindergraven
afgebrande haag vervangen door 

afsluiting
aanleg hoofdweg in klinkers en 

aanleg zijas
afwerken nieuwe technische ruimte 

met overdekte afscheidsruimte

oude strooiweide fatsoeneren

linkse kant van het kerkhof (aan 

trap) heraanleggen en wandelpaden 

in klinkers aanleggen.

aanleggen van wandelpaden in 

klinkers rechts op het kerkhof (oude 

concessies)

een nieuw infobord 

zithoekjes met banken

nieuwe technische ruimte 

met overdekte afscheidsruimte

afwerking nieuwe technische ruimte 

met overdekte afscheidsruimte 

inclusief beplanting

aanleg zijwegen rechts op het 

kerkhof

vernieuwen toegangspoort 

( als budget dit toelaat)

aanleg hoofdweg in klinkers 

maar dit gaat voorlopig niet daar 

er langs de hoofdweg nog vrije 

plaatsen zijn in de eeuwigdu-

rende concessies waar sto� elijke 

overblijfselen nog kunnen bij 

begraven worden.

HULSHOUT

WESTMEERBEEK
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