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HULSHOUT

Het inwonersaantal van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne is  de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Tegelijk is het aantal voorzieningen (openbaar vervoer, horeca, kruidenierszaken, …) afgenomen. Deze 
veranderingen hebben hun impact. Met het traject ‘Veerkrachtige Dorpen’ willen wij graag - samen met 
onze bewoners - werken aan de veerkracht van Hulshout. Op 16 april ging – na een algemene oproep deel te 
nemen - in zaal Vloeikens het eerste startmoment “Veerkrachtige Dorpen” door.

VEERKRACHTIG DORP

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.

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenvhulshout 

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

‘Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar wordt gewoond, we 
gaan er ook werken en naar school, we doen er boodschappen, gaan er 
sporten of ontspannen, we groeien er op en worden er oud, we ontmoe- 
ten vrienden en buren, we wandelen of fietsen er doorheen’, 
zegt burgemeester Geert Daems.  
 
‘Onze verschillende deeldorpen krijgen echter te maken met allerlei verande- 
ringen. Deze evolutie heeft een enorme sociale, ruimtelijke en economische im-
pact. Denk maar aan de toegenomen automobiliteit en het verdwijnen van voor-
zieningen zoals: kruideniers-, bakkers- en horecazaken.’ Deze veranderingen bren-
gen nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen. Om tegemoet 
te komen aan deze veranderingen moeten dorpen echter werken aan hun veer-
kracht, zodat oplossingen kunnen gezocht worden voor de verschillende uitdagin-
gen en zodat nieuwe kansen kunnen worden benut. ‘Daarom besloten we om in 
te stappen in het project “Veerkrachtige Dorpen”, een initiatief van de provincie.’ 
 
Een eerste stap was de analyse van onze drie deeldorpen in samenwerking met de 
Universiteit Antwerpen, op basis van beschikbaar cijfermateriaal en beleidsdocumen- 
ten, maar ook op basis van interviews met sleutelfiguren.  Dit leverde heel wat info 
op en er kwam naar boven dat de veerkracht toch nog sterk kan worden verbeterd.  
 
‘Samen met het projectteam werd besloten een dorpsraad op te richten in elk van 
onze drie deeldorpen, die te stimuleren en te ondersteunen.  Op die manier kunnen 
dorpsbrede initiatieven opgezet worden en kan de betrokkenheid van alle inwoners 
bij die aspecten van het beleid waar dorpen belang bij hebben, worden aangemoedigd. 
Tijdens het startmoment werd nagedacht over hoe we van deeldorp Hulshout een veer-
krachtiger dorp kunnen maken en hoe we kunnen omgaan met de verschillende veran-
deringen waarmee Hulshout te maken krijgt. Het is de  bedoeling om in de toekomst 
dit project ook naar onze deeldorpen Westmeerbeek en Houtvenne uit te breiden.’

Meer dan 80 kinderen zochten samen met de paashaas aan de sportbar naar 

paaseitjes ! Een grote opkomst voor onze eerste paasactiviteit !

De buitenspeeldag lokte dan weer meer dan 300 speelgrage kinderen !   

CD&V vindt het belangrijk dat de jeugd in igen dorp kan spelen.  

De buitenspeeldag is dan ook een belangrijk initiatief! 

Na grondige renovatie is de site Schoolstraat helemaal 
klaar. De officiële opening vond plaats op 21 april.

Jong en oud genoten onder een stralende hemel van 
een een hapje en een drankje en zagen hoe kinder-
burgemeester Arne Verduyckt en Freya Daems, voor-
zitter van de jeugdraad, de speelplaats openden. Later 
vertelde onze burgemeester, Geert Daems, over de tot-
standkoming van de gerenoveerde site. Hij haalde nog 
enkele leuke anekdotes boven over zijn tijd op de jon-
gensschool die er vroeger stond. Fanfare De Vredegalm 
sloot de dag muzikaal af.

Historische site  
In 1976 sloot door een gebrek aan leerlingen de voor-
malige jongensschool de deuren. De leerlingen ver-
dwenen en het schoolgebouw kreeg een tweede leven 
als vaste stek voor Chiro, fanfare, KLJ, Gezinsbond 
en Okra. Voor de nieuwe invulling van het project zat 
het bestuur van in het begin, zo’n tien jaar geleden al,  
regelmatig samen met de verschillende verenigingen 
die op de site waren gevestigd. Gezinsbond en KLJ de- 
len het rechtse gebouw. De Chiro bouwde eerder al een 
nieuw lokaal achteraan op de site. De open ruimte tus-
sen de gebouwen wordt benut als ontmoetingsplaats 
voor sport, spel en ontspanning. De fanfare krijgt in 
het nieuwe gebouw een lokaal op de eerste verdieping, 
met aanpalend een vergaderzaal. Opberg-ruimte voor 
de gebruikers is er op het gelijkvloers. De kosten 
werden geraamd op € 1.127.477,93 (incl. btw)

NIEUWE START  SITE 
S C H O O L S T R A AT

KINDERVREUGD! 

een zonovergoten buitenspeeldag op woensdag 18 april. 

“Een nieuw elan 
voor de site School-
straat. Mét ruimte 
voor jong én oud.”

Jeugdschepen Elien Bergmans



Al 30 jaar doet Geert 
Daems aan politiek. 
Dat levert ervaring 
en bagage op, die het 
makkelijker maken 
dossiers te begrijpen. 
Geerts favoriete plek-
je in de gemeente is 
de grote oude treur-
beuk op de Schoolsite 
in Houtvenne, een 

merkwaardige boom 
met veel aantrekkingskracht voor mens en 
dier. De boom herbergt jeugdherinneringen: 
Geert liep er school en vertoefde er veel als 
lid en leider van de Chiro. Zijn politiek en-
gagement is dan ook ontsproten vanuit het 
verenigingsleven, idealisme en de wil om ac-
tief verantwoordelijkheid te dragen. In een 
volgende legislatuur wil Geert de Fortbossen 
en de omgeving van het Bergske aan de 
Grote Nete weer toegankelijk krijgen.

 “Het Bergske zou een ontmoetingslocatie 
kunnen worden. Een soort bezoekerscen-
trum.  In 1975 werd hier nog een groot deel 
van de film Pallieter opgenomen. Verder wil 
ik Hulshout toeristisch meer op de kaart 
zetten door onze beschikbare troeven, zoals 
het prachtige park van het kasteel Hof Ter 
Borght en de groene bewegingsgordel langs 
onze Grote Nete samen met het Bergske te  
accentueren.  Tot slot zou ik de pastorij van 
Houtvenne willen laten restaureren en een 
maatschappelijke invulling geven.”

Joost Verhaegen – papa van Lien en Daan 
en samen met Isabelle, werkzaam bij Eandis  
– kreeg de passie voor politiek en gemeen-
telijk beleid met de paplepel mee. Vader en 
grootvader voerden met gezond verstand 
beleid en maakten van Hulshout een aan-
gename plek. 

“In gemeentepolitiek moet onze bevolking 
voorop staan. Ik tracht met iedereen reke- 
ning te houden, maar ik ben realistisch 
en weet dat dit geen eenvoudige taak is.  
Hierbij probeer ik de beste beslissingen te ne-
men met de blik op de toekomst. Ik ben 
fier en dankbaar dat ik tijdens deze legisla- 
tuur mijn steentje heb mogen bijdragen tot 
verschillende projecten gaande van gereali-
seerde wegenwerken, gebouwen en beslissin-
gen die onder andere onze verenigingen 
ondersteunen. Tot slot ben ik trots op onze 
gemeente en wens ik hieraan met volle 
overgave aan te blijven werken!”

Net zoals Jos Voet en 
Rigo Huyskens deed 
Hilde Van Looy 
voor de eerste maal 
mee aan de ge-
meenteraadsverkie-
zingen in oktober 
2000 en zetelen ze 
als verkozenen in 
de gemeenteraad 
vanaf 2001.  In 

2013 kreeg Hilde dankzij de kie-
zers  de kans om als schepen mee te werken 
aan het beleid van Hulshout, nadat ze in 
2012 de gelegenheid had gekregen om een 
jaar ervaring op te doen als schepen.

“Ik deelde vroeger al mee te willen gaan 
voor een veilige en financieel gezonde 
gemeente, een aangename leefomgeving 
voor iedereen, tegemoetkomingen aan de no-
den van onze burgers, een vlotte en correcte 
dienstverlening en ondersteuning van onze 
verenigingen. De voorbije jaren is hier al 
aan gewerkt en over nagedacht door ons als 
ploeg,  doch de “weg vooruit”  betekent dat 
wij in de toekomst nog verder hieraan kun-
nen en dienen te werken. Persoonlijk ben ik 
zeker en vast bereid om mij hier nog verder 
voor in te zetten.  Mensen kunenn me hun 
goede ideeën laten kennen. Mijn standpunt: 
met raad en daad voor ie-
dereen paraat en voor 
iedereen gelijk.”

GEERT, JOOST & HILDE!

ONZE MENSEN STELLEN NIEUWKOMERS VOOR..

Hallo ,  ik ben Kato! 
 

Met mijn 22 lentes ben ik de jongste kandidate op de CD&V-lijst.  
Momenteel zit ik in mijn 4e jaar rechten aan de KU Leuven. 

Ik ben de dochter van Eddy Laeremans en Lutgarde Verbraecken. Ik kreeg van 
thuis uit het verenigingsleven met de paplepel mee. Van kleins af aan ben ik een 

enthousiaste chiromeid, intussen ben ik al 4 jaar leidster bij Chiro Hulshout.  
 

Daarnaast probeer ik in mijn vrije tijd sportief te zijn. Zo was dansen jarenlang 
een passie. In het verlengde daarvan liggen mijn interesses dan ook bij jeugd, 

kinderen en sport. Maar evenzeer ben ik bezorgd om onze senioren: zij 
verdienen voldoende aandacht en middelen zodat zij ook voelen dat ze mee-

tellen. Respect voor elkaar vind ik immers zeer belangrijk. Maar ik ben vooral 
benieuwd op welke manier ik mijn inbreng kan doen, gezien ik een nieuwe 

kandidate ben.

KATO LAEREMANS 
Hey, 
Al sinds mijn geboorte woon ik op het dorpsplein. Ik kom uit 2 
nieuw samengestelde gezinnen waarin ik de oudste broer ben van in 
totaal 4 jongens en 2 meisjes.  
Sinds 2012 baat ik de Sportbar uit.Verder ben ik voorzitter van 
Basket Zuiderkempen Diamonds, maar je vindt me ook als basket-
balscheidsrechter in 1e provinciale. In eigen gemeente zet ik me in 
voor TC Sportiva, als scheidsrechter en organisator van de Beker Van 
Hulshout. Ik tennis ook zelf.  
Het sportpark Joris Verhaegen is voor mij het mooiste plekje. Mijn 
halve leven speelt zich hier af. We mogen erg trots zijn op deze infra-
structuur, die is top in de provincie en daarbuiten!  
Ik stap in de politiek omdat ik altijd interesse heb gehad in mensen 
helpen en dingen organiseren! Ik vind veiligheid, sport, vrije 
tijd, onderwijs en leefomgeving belangrijk. De manier waarop we 
kinderen leren omgaan met ons dorp, haar mensen, met de wereld, is 
cruciaal en moet kunnen op een veilige en gezonde manier. CD&V 
is een neutrale partij die niemand uitsluit en iedereen respecteert, 
een partij van en voor het volk. Ik vind me terug in de menselijke 
waarden die centraal staan.
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Hey, 

ik ben Gunther. 

Al twee ambtstermijnen zet ik me in voor 
CD&V. 
 
Ik ben gehuwd met Sophie Mathys en samen 
hebben we twee zonen. Seppe is intussen 16. 
Zijn broer Jef is er 15. 

Ik ben actief in het verenigingsleven, dat 
ik een warm hart toedraag omdat het mensen 
verbindt. Ik ben bestuurslid bij KFC Hout-
venne, waar ik ook net jeugdvoorzitter gewor-
den ben. Ik ben er niet alleen voor de jeugd, ik 
ben een luisterend oor, voor iedereen.
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ne GUNTHER OVER KATO 

‘Zij omarmt het 

verenigingsleven en 

vraagt respect voor de 

ouderen ’

Ik ben Tania !

Samen met mijn man en onze 2 zonen woon ik in Hulshout.  
Al meer dan 24 jaar ben ik in eigen gemeente werkzaam als 
bediende bij een beveiligingsbedrijf. Jazzdans is mijn voor-
naamste hobby. Even je hoofd leegmaken, bewegen met een 
groep vriendinnen maar ook lachen en nog even nakaarten, 
wat wil een mens nog meer.  
De Grote Nete vind ik één van de mooiste plekken in Huls-
hout, zeker voor wandelingen en fietstochtjes. Achter iedere 
bocht ligt er wel een ander mooi plaatje.  
 
Onderling respect hoog in het vaandel dragen, dialoog 
aangaan met mensen als weg naar voorstellen en beslis-
singen en het welzijn van iedere Vlaming zijn voor mij de 
belangrijkste waarden die moeten nagestreefd worden.  
 
De weg vooruit is voor mij zoeken naar oplossingen, luisteren 
naar ideeën van je buren en dorpsbewoners, ondersteunen van 
het lokale verenigingsleven en dit met respect voor iedereen, 
immers kleine zaken kunnen grote verschillen maken.

TANIAVRINDTS
 45 - Hulshout

Hallo, 
 
ik ben Jos, geboren en getogen in Hulshout, gehuwd met Greta Van 
Noten. Samen hebben wij twee kinderen: Annelies en Michiel. 
Ik ben vake van Lenn en Niel. Sinds 1984 ben ik zelfstandig 
bouwaannemer. Verder ben ik actief in het verenigingsleven,  
zoals bij de KWB, in het voetbal en het fietsen.

Omdat het reilen en zeilen van onze gemeente me nauw aan het 
hart ligt, stelde ik me in het jaar 2000 voor de eerste keer kandidaat 
voor de verkiezingen. Sindsdien ben ik raadslid en de voorbije zes 
jaar was ik bestuurder van de Geelse Huisvesting. Op deze manier 
volg ik de belangen mee op van al onze burgers en dit zou ik met veel 
plezier de volgende zes jaar willen verder zetten. Vandaag hebben we 
met onze gemeente al heel wat projecten gerealiseerd en er staan 
er nog op ons programma die we samen tot een goed einde zullen 
brengen.

JOS VOET
60 - Hulshout

  JOS OVER TANIA 

‘tania luistert naar mensen, 

toont oprecht interesse en 

laat die ander meetellen ’

ILSE OVER DRIES ‘ dries Ziet in hoe belangrijk de manier 

is waarop we kinderen leren omgaan met 

ons dorp, haar inwoners en de wereld ’

Dag, ik ben Ilse.  
 
Mijn man en ik runnen een garage waar ik me vooral bezig-
houd met administratie. Ik heb 2 dochters van 17.  
Verder hou ik van lezen en wandelen in de Ardennen.  
Sinds 2012 zit ik in het bestuur van CD&V Hulshout en in 
de bibliotheekraad. 

Van opleiding ben ik verpleegkunde waardoor mijn interesse 
vooral uitgaat naar de zorg van zieke en bejaarde mensen. 
Aangepaste woningen met de nodige hulpmiddelen, zoals zorg 
aan huis, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Ik pleit ook voor een veilige en aangename gemeente 
waar onze kinderen kunnen opgroeien en waarin voetgangers, 
fietsers en automobilisten toch nog op een vlotte manier hun 
weg vinden.  
 
“De weg vooruit” betekent voor mij dat we in de toekomst 
moeten kijken maar wel met de bagage die we al hebben van 
de voorbije jaren : verder bouwen waarmee we begonnen zijn 
en verbeteren wat we reeds gerealiseerd hebben.

ILSE MARIEN
52 - Hulshout


