
                         

CD&V HULSHOUT wenst u EEN WARM EN SUCCESVOL 2018!

In dit krantje leest u een nieuwjaarswens van onze 
burgemeester en gaan we na hoe het staat met de 
werken aan de Grote Baan.

U ontdekt ook hoe (kern)gezond Hulshout op financieel vlak is.

hulshout.cdenv.be

Januari 2018

HULSHOUT
Op 30 juni vorig jaar al  576 Hulshoutse gezinnen groene 
energie opwekken met zonnepanelen ?

In Houtvenne zijn er 111 installaties ( particuliere ) zonne-
panelen met een vermogen van <= 10kW. In Hulshout zijn er 
dat 344 en in Westmeerbeek zijn er intussen 121 gezinnen die 
zonnepanelen plaatsten. Het totaal geïnstalleerd 
productievermogen bedraagt 2.785.45 kVa.

Zowel de gemeenteraad  als de ocmw-raad openbaar zijn ? 
Je kan alle discussies live volgen. Een gemeenteraad bijwonen? 
Dat kan alvast op maandagen 8 en 29 januari om 20.30 uur 
op het gemeentehuis.
OCMW-raden gaan door op maandagen 15 januari en 19 
februari telkens om 20 uur. (Sociale dossiers en aanverwanten 
worden er behandeld achter gesloten deuren.)

Voor de veiligheid van voetgangers in Westmeerbeek-centrum 
hebben we de gemeentelijke verkeerscommissie gevraagd advies 
te geven over bijkomende zebrapaden.

Wist u dat ?

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zondag 7 januari, van18-20 uur
GC Ijzermael Westmeerbeek

ONTBIJT 
& VOORSTELLING VAN ONZE 

EERSTE KANDIDATEN

Zondag 4 februari vanaf 9.30 uur
Parochiezaal Houtvenne

INFOAVOND NIEUW ERFRECHT 
MET SERVAIS VERHERSTRAETEN

Maandag 19 februari om 20 uur
GC Ijzermael Westmeerbeek

Gratis toegang

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

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever : Jef  Wauters - Grote Baan 42 2235 Hulshout

GOED GEZIND 

ONDERWEG



Langs de Grote Baan zijn de voorberei-
dende werken aan de nutsvoorzieningen 
bijna afgerond. Er moeten nog een aan-
tal woningen op de nieuwe kabels/buizen 
aangesloten worden. In maart start bouw- 
en wegenbouwbedrijf DCA uit Beerse, dat 
is aangesteld als aannemer, met de werken.

 ‘De eerste fase zal lopen van aan de kerk  
richting Hooistraat’, zegt schepen van 
openbare werken Joost Verhaegen. De 
vernieuwing wijzigt de verkeerssituatie 
en moet komaf maken met het lange 
wachten aan de lichten. Het slalom-
men tussen geparkeerde wagens van 
aan de Molenstraat richting lichten of 
omgekeerd zal dankzij parkeerplaatsen 
naast de rijbaan voorgoed verleden tijd 
zijn. Het kruispunt wordt vernieuwd 
en de verkeersstroom tussen Booischot 
en Heultje krijgt voorrang. Het aanpas-
sen van de nutsleidingen was alvast een 
test voor de omleiding. ‘Hier hebben 
we ervaringen van onze gemeentelijke 

diensten, politie en bewoners verzameld. 
Hier wordt bij de komende werken ze-
ker rekening gehouden.’ In februari 
vindt er een informatievergadering 
plaats voor alle bewoners, waar de ver-
schillende fases – en bijhorende om-
leidingen – van de werken toegelicht 
worden.’ 

Waarom kost dit project meer dan de 
raming? ‘De prijs van aanbesteding is 
inderdaad 16% hoger dan de raming 
van ons studiebureau’, zegt onze sche-
pen. ‘Een reden hiervoor is dat sinds 
vorig jaar in heel Vlaanderen een pak 
werken klaar voor uitvoering staan of 
in uitvoering zijn. Zo zien we ook bij 
zowel Aqua� n als HidroRio méér pro-
jecten met hogere investeringsbedragen, 
waardoor ook in de komende jaren de 
prijzen niet zullen zakken.’ Het is van 
belang dit project te laten aanvangen. 
‘Ook om de wateroverlast in onze ge-
meente in te perken. Door dit project, 

zal er een groot deel regen-
water van ons industriepark af-

gekoppeld worden. 

Dit is het laagste punt van onze gemeen-
te, waar op regelmatige basis te kampen 
valt met wateroverlast. Ook het riole-
ringsproject Booischotseweg volgt na de 
afwerking van de Grote Baan, wat voor 
een aanzienlijke verbetering zal zorgen.’ 
Natuurlijk is het ook belangrijk voor 
de veiligheid en het comfort van onze 
zwakke weggebruikers, net zoals de 
doorstroming van het andere verkeer in 
ons centrum.

FINANCIEEL GEZOND Hulshout is � nancieel kerngezond. Investeringen die deze legislatuur 
gerealiseerd werden, zijn dankzij het mooie overschot op exploitatie, 
ge� nancierd met eigen middelen. De schuldenlast daalde van 2007 
tot nu van €850 naar €270 per inwoner. 

‘We hebben projecten gerealiseerd zonder nieuwe leningen aan te 
gaan’, zegt Geert Daems. ‘En bovendien hebben we die investe-
ringen gedaan zonder belastingverhogingen en met belasting-
tarieven die onder het Vlaamse gemiddelde liggen. Het Vlaamse 
gemiddelde voor de personenbelasting bedraagt 7,17%, onze per-
sonenbelasting bedraagt 7%. En dat sinds 2010. We blijven onder 
dat gemiddelde.’

Hulshout blijft ook met de grondlasten, de opcentiemen op de on-
roerende voorhe�  ng, onder het Vlaams gemiddelde. Die bedragen 
1.300, het gemiddelde is 1.397. ‘Het plan was om onder het Vlaams 
gemiddelde te blijven’, zegt onze burgemeester Geert Daems. 

Zaal Vloeikens heeft nieuw en ruimer sanitair. ‘Er was nood aan een meer toiletten én aan 
een rolstoeltoegankelijk toilet. De vrijgekomen ruimte kan dienstdoen als babyverzorgings-
en borstvoedingsruimte’, vertelt schepen Anja Le� ot.

De zaal wordt immers frequent verhuurd voor babyborrels. De werken werden uitge-
voerd door eigen gemeentepersoneel. In een ver verleden werd de zaal beheerd door de 
school. Nu verhuurt de gemeente de zaal. De tarieven zijn overigens éénvormig voor 
de parochiezalen van Hulshout en Houtvenne en het Gemeenschapscentrum IJzer-
mael in Westmeerbeek. De grote zaal huren kost €15 voor een vergadering, €50 voor 
een activiteit van maximum 5 uur en €140 euro voor andere activiteiten per dag. Zaal 
Vloeikens kan niet voor fuiven of nachtelijke feesten gebruikt worden. 
Tot half november 2017 vonden er in Zaal De Vloeikens 16 vergaderingen, 17 baby-
borrels, 10 familiefeesten en 7 communiefeesten plaats. Daarnaast waren er nog een 
tiental andere evenementen, zoals wandelingen of � lmvertoningen. Concreet vindt er 
elke anderhalve week een feest plaats in de zaal. En dat tegen democratische prijzen.

WERKEN STARTEN IN MAART

NIEUW SANITAIR

WINTERPRIKJE EIND 2017

INDUSTRIEPARK

Als onze burgemeester 
Geert Daems dromen 
mag, wenst hij een 
woning voor iedereen. 
‘Er is vandaag nood aan 
deftige woningen voor 
verschillende doelgroe-
pen’, zegt Geert Daems.

‘Jonge gezinnen, onze 
starters, hebben meestal de 
� nanciële mogelijkheden 
niet om een degelijke wo-
ning aan te kopen. Ik zou 
zorgen voor een voldoende 
groot aanbod aan starters-
woningen om aan deze be-
hoefte te kunnen voldoen.’ 
In hetzelfde kader passen 
woningen voor gezinnen
met één ouder. ‘Er is ook 
nood aan meer éénouder-
woningen. Steeds meer ge-
zinnen zijn vandaag één-
oudergezinnen. Voor hen is het � nancieel heel 
moeilijk een betaalbare woning te vinden. Ik zou 
ook hier zorgen voor een betaalbaar aanbod.’

De vergrijzing is eveneens een uitdaging. ‘Hoewel 
ik liever spreek over onze zilveren bevolking, dat is 
positiever. Ook daar zijn er zorgnoden. Een aan-
bod woonvormen dat aan elk type van zorgnood 
voldoet, kan een antwoord bieden. Onze zilveren 
dorpsgenoten zijn nog o zo belangrijk en 

nuttig in onze maatschap-
pij. Ik zou ook zorgen voor 
een aangepast woningaan-
bod voor onze andersvalide 
inwoners. Tot slot zou ik 
elke vereniging, sport- en 
cultuurverenigingen, een 
passend huis bezorgen. 

Verenigingen zorgen er-
voor dat eenieder zich 
nuttig en gezond kan 
ontspannen én brengen 
mensen bij mekaar, zodat 
vereenzaming en verzu-
ring onbestaande 
worden.

Tot slot verdienen ook 
bedrijven een ‘wo-
ning’. ‘Beter gezegd: een 
correcte huisvesting.
 

Bedrijven horen thuis op de juiste plaatsen.
Ook daar wil ik voor ijveren. Ze zorgen
immers voor tewerkstelling in eigen gemeente.
 En daar kan onze hele bevolking van genieten.’

Onze burgemeester � etst vaak vanuit Houtvenne 
naar het gemeentehuis. ‘Ik � ets regelmatig door 
Hulshout. Daarbij maak ik graag praatjes met wie 
ik tegenkom. Ik wil zo op de hoogte blijven van wat 
er leeft.’

gemiddelde te blijven’, zegt onze burgemeester Geert Daems. 

gaan’, zegt Geert Daems. ‘En bovendien hebben we die investe-
ringen gedaan zonder belastingverhogingen en met belasting-
tarieven die onder het Vlaamse gemiddelde liggen. Het Vlaamse 
gemiddelde voor de personenbelasting bedraagt 7,17%, onze per-
sonenbelasting bedraagt 7%. En dat sinds 2010. We blijven onder 
dat gemiddelde.’

Hulshout blijft ook met de grondlasten, de opcentiemen op de on-

‘Dat is ons gelukt. Bovendien is de schulden-
last van de gemeente gedaald van bijna €8,5 
miljoen in 2007 naar €2,7 miljoen in 2017. 
Zo werd er per inwoner een schuld weggewerkt 
van €580. Hulshout behoort dan ook tot de 
� nancieel gezondere gemeentes in Vlaanderen.’ 
(cijfers dd 31/12/16)

Het bedrag van de te betalen intresten is ge-
voelig gedaald van meer dan €300.000 naar 
minder dan €100.000. Dit betekent meer be-
leidsruimte, voor een bedrag van €200.000 
per jaar, waarmee we nuttigere dingen kun-
nen doen voor de Hulshoutenaar dan het geld 
louter aan de banken te geven. Dat geld op 
een spaarrekening zetten zo goed als niets op-
brengen. We hebben heel bewust middelen 
ingezet om de schuld af te lossen. Dat creëert 
meer werk- en ademruimte.’

Uitstaande schuld van de gemeente Hulshout - periode 2006 tot en met 2017      

 Interesten A� ossingen totaal  Uitstaande schuld 

2006 € 253.850,78 € 453.580,00 € 707.430,78 2006 € 5.322.731,00 

2007 € 293.337,21 € 471.972,72 € 765.309,93 2007 € 8.463.259,00 Lening in aanvraag € 3.612.500

2008 € 361.331,91 € 495.538,00 € 856.869,91 2008 € 6.916.842,00 aangevraagde lening niet volledig opgenomen

2009 € 303.140,26 € 499.246,76 € 802.387,02 2009 € 6.417.595,00 

2010 € 286.802,50 € 511.439,84 € 798.242,34 2010 € 6.094.863,17 

2011 € 260.046,31 € 543.198,11 € 803.244,42 2011 € 5.551.665,06 

2012 € 224.705,34 € 489.702,15 € 714.407,49 2012 € 5.061.962,91 

2013 € 190.254,20 € 489.074,73 € 679.328,93 2013 € 4.572.888,18 

2014 € 163.937,55 € 505.037,40 € 668.974,95 2014 € 4.067.850,78 

2015 € 143.079,28 € 472.443,57 € 615.522,85 2015 € 3.595.407,21 

2016 € 127.625,65 € 452.271,70 € 579.897,35 2016 € 3.143.135,51 

2017 € 91.844,03 € 414.323,85 € 506.167,88 2017 € 2.728.811,66 * nog geen de� nitef bedrag  
 

 

 

BURGEMEESTERSWENS

niet om een degelijke wo-
ning aan te kopen. Ik zou 
zorgen voor een voldoende 
groot aanbod aan starters-
woningen om aan deze be-
hoefte te kunnen voldoen.’ 
In hetzelfde kader passen 
woningen voor gezinnen
met één ouder. ‘Er is ook 
nood aan meer éénouder-
woningen. Steeds meer ge-

nuttig in onze maatschap-
pij. Ik zou ook zorgen voor 
een aangepast woningaan-
bod voor onze andersvalide 
inwoners. Tot slot zou ik 
elke vereniging, sport- en 
cultuurverenigingen, een 
passend huis bezorgen. 

Verenigingen zorgen er-
voor dat eenieder zich 
nuttig en gezond kan 
ontspannen én brengen 

In 2006 werd er een bijkomende lening aangevraagd bij Bel� us. 

Vandaar de stijging in 2007 (het aangevraagde bedrag wordt dan mee 

opgenomen in de tabel). Het aangevraagde bedrag werd niet volledig 

opgenomen. (vandaar dat in 2008 het bedrag terug daalt).


