
MAAK KENNIS MET DRIE NIEUWKOMERS:
U leest binnenin meer over Pieter, Ariane en Kristina !  
En zoals beloofd : elke deelgemeente een speeltuin !
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HULSHOUT
Het bezoekersaantal van het zwembad de afgelopen zes jaar op 
jaarbasis gestegen is van 26.000 naar 51.000 ? Dat is quasi een 
verdubbeling !

Onze gemeente van de provincie een 10-op10-subsidie van 
€1.155, 20 kreeg, voor de aankoop van verkeersveiligheids-
materialen zoals Victor Veilig� guren, borden en hesjes
 ‘gemachtigd opzichter’ en kinderopvangbegeleiders? 
De provincie kende in totaal €32.000 euro subsidies voor 
verkeersveilige initiatieven en investeringen toe aan 3 
basisscholen en 6 gemeenten. 

De provincie de aanleg van een groendak bij 
Woonzorgcentrum Ter Nethe steunt met €75.000 ? 
Het groendak zal zo’n 3.000m² groot zijn en is een eerste stap 
in een grotere renovatie. Het project wil ook omwonenden, 
andere inwoners en directies en beheerraden van Kempense 
woonzorgcentra sensibiliseren over hitte-eilande� ecten, het 
belang van waterretentie, biodiversiteit en de impact van groen-
daken. Het groendak wordt ook leermiddel voor 
scholen. Voor het onderhoud werkt het WZC samen met 
sociale tewerkstelling.

Wist u dat ?

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
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GOED GEZIND 

ONDERWEG

SPEELTUIN IN ELKE D E E L G E M E E N T E
Kinderen hebben veilige speelruimte nodig. Binnenkort kunnen de jongsten 
onder ons zich zowel in Westmeerbeek, Houtvenne als Hulshout uitleven in een 
speeltuin. Zo maakt CD&V een belofte waar. 

‘Aan het begin van deze legislatuur beloofden we elke deelgemeente een 
speeltuin’, vertelt schepen van jeugd Elien Bergmans. ‘Westmeerbeek 
heeft er al een en weldra wordt er een geopend op de site Schoolstraat in 
Houtvenne. Ook aan het sportpark in Hulshout komt een speeltuin.’ De 
nieuwe speeltuinen kwamen er in samenspraak met zowel de jeugdraad 
als de kindergemeenteraad. ‘Zij mochten de binnengekomen ontwerpen 
mee beoordelen.’ Zo moesten de nieuwe speeltuinen aan een aantal voor-
waarden voldoen, vervolgt onze schepen: ‘de speeltuinen moeten ontdek-
mogelijkheden met natuurlijke en avontuurlijke speelelementen bieden die 
de motorische ontwikkeling van kinderen stimuleren. Dat werd gevraagd 
bij het uitschrijven van de opdracht. De verschillende speelimpulsen, zoals 
klimmen, klauteren, balanceren, evenwicht, ontdekken, ..  zijn bovendien 
geschikt voor twee doelgroepen: van 0-6 jaar en van 7-12 jaar.’

Als CD&V vinden wij het belangrijk dat Hulshout een gemeente is waar 
kinderen de ruimte hebben om te spelen in een veilige omgeving. 

Door het inrichten van deze speeltuinen zorgen we voor de juiste infrastructuur. 
schepen Elien Bergmans

Servais Verherstraete bezocht GC Yzermael en 

legde een vol huis het nieuwe erfrectht uit.



Je kan er in Westmeerbeek niet naast 
kijken. Het kasteel van Hof ter Borght, 
dat eigendom is van de Luxemburgse 
� rma Immobilière Beaumont/Soludec, 
staat helemaal in de steigers.   
De eigenaar is gestart met grote 
restauratiewerken om het gebouw 
een nieuwe bestemming te geven. 
Eerst worden de daken en gevels 
onder handen genomen.

18 ha park erbij 

In 2016 kregen de gemeente 
Hulshout en vzw Kempens 
Landschap het parkdomein 
achter het kasteel in erfpacht 
voor een periode van 54 jaar. 
Onze gemeente kreeg er in 
één klap 18 hectare groene 
publieke ruimte bij, een 
absolute meerwaarde voor 
natuurliefhebbers en recre-
anten. ‘Vorig jaar zijn we gestart 
met de opmaak van een geïntegreerd 
natuur- en erfgoedbeheerplan voor het 
domein,’ weet CD&V-gedeputeerde en 
co-voorzitter van Kempens Landschap 

Peter Bellens. ‘Midden volgend jaar 
moet dat klaar zijn en daarmee kunnen 
we dan subsidies aanvragen voor de op-
waardering van bos en park en de restau-
ratie van de erfgoedelementen in het 

park.’ 

‘Dat zijn plannen op lange ter-
mijn, maar ondertussen zitten we niet 
stil,’ vult burgemeester Geert Daems 
aan. ‘Binnenkort wordt het pittoreske 

bruggetje al opgeknapt met een project-
subsidie van De Merode, prinsheerlijk 
platteland. Hof ter Borght heeft alles in 
zich om uit te groeien tot de westelijke 
onthaalpoort van het Merodegebied.’

Het park, dat jar-
enlang privédomein 
was, is nu voor ie-
dereen toeganke-
lijk en absoluut het 
ontdekken waard. 
Het onderhoud van 
het domein gebeurt 
door werknemers 
uit de sociale econo-
mie, de zogenaamde 
landschapsdokters, 
die hiermee belang-
rijke vaardigheden 
en attitudes opdoen 
waardoor hun kansen 
verhogen als ze gaan 
solliciteren op de regu-
liere arbeidsmarkt. Dat 

is dus nog eens een extra pluspunt. 
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HOF TER BORGHT LEEFT!

RAADSLEDEN STELLEN VOOR..

Hallo, ik ben Pieter Vanhamel. 
Een geboren en getogen � ere Hulshoutenaar. Al 10 jaar 

gelukkig getrouwd met Caro en papa van drie: Robbe, Marie en 
Louise. In mijn vrije tijd ben ik al enkele jaren 

jeugdtrainer en speler bij voetbalclub KFC Houtvenne. 
Ook ben ik lid van de ouderraad van de gemeentelijke bassischool 

Hulshout. Ik vind de diversiteit aan ontspanningsmogelijk-
heden voor verschillende leeftijdscategorieën in onze gemeente 

mooi: er is voor ieder wat wils. Zo denk ik aan de sportclubs en 
jeugdbeweging, maar ook de wandel- en � etsvoorzieningen in 

bv onze bossen. Ik heb de stap naar de politiek gezet om zo mijn 
steentje bij te dragen aan het welzijn van de burger 

en voor hen een klankbord te zijn. 

De weg vooruit... 
is voor mij bouwen aan de toekomst waarin 

iedereen zijn plaats heeft!

PIETER VANHAMEL 

Ik ben Ariane en woon samen met mijn man Eddy Van Egdom 
in Westmeerbeek. Ik heb twee kinderen en werk al 36 jaar als 
nachtzorgkundige in WZC Berkenhof in Heist, waar ik me soms 
verkleed en de bewoners een ludiek moment bezorg als Jetti Paletti 
of de Hollandse boerenmeid. 
Ik vind het � jn om via de spoorweg te wandelen of te � etsen van 
ons dorp naar de omliggende dorpen. Ik pleit voor een veiligere 
en betere doorgang van het drukke kruispunt in Westmeer-
beek, en voor meerdere busritten van de Lijn naar de ons omrin-
gende gemeentes, en dat op vraag van vele inwoners. Verder vind 
ik de thema’s sociale zekerheid, verkeer en veiligheid, zoals 
inbraakpreventie, belangrijk. Tot slot mogen we trots zijn op onze 
kerkhoven en op de nieuwe parochiezaal in ons dorp.

ARIANE 
VAN BAEL

33 - Hulshout

53 - Westmeerbeek

Ik ben Rigo, verzekeringsagent voor P&V , vriend van Denise 
Cammaerts en � ere opa van Noor en Nina. Sinds 2000 ben 
ik gemeenteraadslid, waarvan ook 6 jaar bestuurder voor 
de gemeente Hulshout van de Zonnige Kempen. Daarnaast 
ben ik penningmeester bij CD&V Hulshout, secretaris bij 
de Landelijke Gilde Westmeerbeek, lid van KWB Westmeer-
beek, bestuurslid van sportraad TC Lybo Houtvenne, lid van 
Turnkring Altis Hulshout en speler veteranen Zwarte Duivels 
Westmeerbeek.

Politiek is voor mij, zoals de slogan van CD&V luidde 
“tussen de mensen”. Voelen wat er leeft in onze gemeenschap 
en hiermee zoveel mogelijk rekening houden. Een spreekbuis 
zijn voor de mensen waarmee je dagelijks in contact komt.

Het nieuwe gemeenschapscentrum en de nieuwe kinderopvang 
zijn twee prachtige realisaties van de gemeente. Hierdoor 
kunnen verenigingen hun activiteiten organiseren in een mooie 
zaal en kunnen kinderen genieten van de natuur. Met mijn 
opleiding licentiaat LO, vind ik een groot sportaanbod voor 
onze kinderen nodig. Ons sportcentrum Joris Verhaegen, een 
realisatie die zeker en vast gezien mag worden, biedt hen dat.
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  RIGO OVER PIETER

‘SAMEN MET ONZE GANSE PLOEG WIL 

PIETER ZICH INZETTEN VOOR EEN 

GEZELLIGE WARME  GEMEENTE WAARIN 

IEDEREEN TELT.’

Hey, ik ben Kristina en mijn roots liggen hier in Houtvenne: 
mijn overgrootouders hadden hier een cafeetje en mijn grootva-
der, ex-voorzitter van KFC Houtvenne, Kamiel Van den bergh 
is een gekend en geliefd dorps� guur. 

Ik werk als medisch secretaresse in het Heilig Hart Leuven, en 
ben ook zelfstandige in bijberoep. Ik stap in de politiek omdat 
ik echt geloof dat elke kleine bijdrage kan leiden tot een 
grote verandering, en dus wil ik proberen mijn eigen kleine 
steentje bij te dragen. Of dat lukt, hangt af van de kiezers 
natuurlijk. 

Ik vind veel problemen waarmee jongeren, alleenstaanden, en 
ouderen geconfronteerd worden belangrijk, zoals de kostprijs 
van een eigen woning, van het verblijf in het rusthuis of van 
kinderopvang. Dat zou allemaal betaalbaar moeten blijven.

De weg vooruit..... betekent voor mij ‘naar BETER gaan’ :  
bv stilstaan bij de noden van de mensen in onze omgeving,
een hand aanreiken en net dat kleine beetje hulp aanbieden 
dat de ander nodig heeft om verder te kunnen. Velen van ons 
hebben het niet slecht vandaag, en in onze gemeente gaat het 
goed. Maar het kan steeds beter, en dus moeten we daaraan 
werken, en niet opzij kijken naar wat een ander doet, maar 
met de beste intenties en nieuwe of verbeterde ideeën vèrder 
gaan. Stilstaan is achteruitgaan, de weg is vooruit. 

KRISTINA 
VAN DEN HEUVEL
27 - HoutvenneHoi, ik ben Saskia. Ik ben lerares lager onderwijs en gemeente-

raadslid sinds 2013. In mijn vrije tijd ben ik secretaris bij voet-
balclub F.C. Heidester en neem ik geregeld deel aan activiteiten van 
FEMMA of KVLV. Op de buitenspeeldag, die door onze jeugddienst 
wordt georganiseerd, kan je me ook aan de grimeerstand vinden. 
Het mooiste aan Hulshout vind ik de mentaliteit die hier nog heerst. 
Mensen zetten zich vrijwillig in om verenigingen draaiende te hou-
den. Trainers en trainsters zorgen ervoor dat we ons actief kunnen 
ontspannen. Vrijwilligers houden de bar open in het rusthuis of ma-
ken een wandeling met onze ouderen. Leiders en leidsters zorgen 
voor veilig en aangenaam vertier voor kinderen en jongeren. 
Dat zijn dingen waar ik blij van word, 
het samenhorigheidsgevoel dat hier nog heerst.

Ik heb hier een pracht van een jeugd gehad. Dit is dan ook één van 
de motivaties geweest om zelf deel uit te gaan maken van ons beleid. 
Zo wil ik ervoor zorgen dat onze opgroeiende kinderen hier ook van 
een zorgeloze en mooie kindertijd kunnen genieten. 

Mijn kijk op politiek is wel veranderd sinds ik zelf een mandaat 
uitoefen. Van aan de zijlijn lijkt alles makkelijk en snel op te 
lossen. Maar eenmaal je er zelf voorstaat, besef je maar pas dat het 
niet gemakkelijk is om voor iedereen goed te doen en dat niet elk idee 
zomaar even snel uitgevoerd kan worden.

SASKIA LUYTEN
33 - Hulshout

  SASKIA OVER KRISTINA

‘KRISTINA VRAAGT RESPECT VOOR ONZE OUDEREN. 

ZE HOOPT DAT WE NIET VERGETEN DAT ONZE 

OUDEREN AAN DE BASIS LIGGEN VAN WAT VANDAAG 

IN ONZE SAMENLEVING GEREALISEERD IS.’

 GEERT OVER ARIANE‘ARIANE’S BOEGBEELD IS KRIS PEETERS. HET 
ONDERLINGE RESPECT, EEN BELANGRIJKE 

WAARDE BIJ CD&V, VINDT ZE ZEER BELANGRIJK.’

Ik ben Geert, tot na mijn studies in Leuven heb ik in West-
meerbeek gewoond. Na de geboorte van onze eerste zoon Ruben 
in 1991 zijn we in Houtvenne komen wonen. Tijdens mijn 
jeugd was ik actief bij de Chiro en in het voetbal. Nu ik in 
Houtvenne woon ben ik nog lid van de kerkfabriek.  “Huls-
hout aan de Nete” verwoordt perfect wat ik mooi vind aan 
onze gemeente. Een wandeling langs de Nete kan ik iedereen 
aanraden. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben 
ik politiek actief. De voldoening die je voelt als je iets kan 
realiseren dat de mensen ten goede komt, drijft me. Toen 
ik de mogelijkheid kreeg om te kandideren voor de CD&V 
heb ik geen moment getwijfeld. Gemeentepolitiek moet zich 
concentreren op wat het leven van de mensen aangenaam 
maakt, het OCMW speelt hierbij een heel belangrijke rol. Ons 
woonzorgcentrum Ter Nethe is iets waar we � er mogen op zijn 
en dat we nog verder kunnen uitbreiden. Ik denk daarbij aan 
een zorgpark. CD&V is de partij die voor iedereen de juiste 
balans tussen rechten en plichten wil realiseren.

GEERT VERMUNICHT
54 - Houtvenne


