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HULSHOUT

ONZE MANDATARISSEN

Ilse Mariën werd door onze leden unaniem 
verkozen tot afdelingsvoorzitster. Ilse woont 
in deelgemeente Hulshout en is al 7 jaar actief 
binnen onze CD&V-afdeling en het bestuur van 
CD&V Hulshout. Zij wordt de eerste 
vrouwelijke voorzitter van onze afdeling.

Jef Wauters besliste bij het begin van de verkiez-
ingscampagne om de fakkel vanaf januari door te 
geven. Onze afdeling wil Jef dan ook bedanken 
voor de jarenlange inzet!

“Ik ga met veel zin en enthousiasme door 
met de plannen waar we de vorige jaren aan 
gewerkt hebben. Plannen die ik alleen kan 
waarmaken met de hulp van al onze leden en 
inwoners van onze gemeente. Ik hoop dat ik 
de komende jaren een meerwaarde kan 
betekenen voor onze partij, die mij nauw 
aan het hart ligt.”

Ilse Mariën, voorzitter.

Eerste vrouwelijke voorzitter !

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:
Ilse Mariën
( ilsemarien1@hotmail.com)
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 : Ilse Mariën - Oude Heibaan 49, 2235 Hulshout

GOED GEZIND 

ONDERWEG

Afscheid van Jef, welkom Ilse !

Ons nieuwjaarsontbijt was met zo’n 150 hongerige bezoekers ook dit jaar weer een groot succes. 

Op het menu ? Naast cava en een uitgebreid ontbijt een speech van onze burgemeester, van volksvertegenwoordiger 

en fractievoorzitter van de kamer, Servais Verherstraeten en kamerlid Nahima Lanjri.

“Ik ga met veel zin en enthousiasme door 
met de plannen waar we de vorige jaren aan 
gewerkt hebben. Plannen die ik alleen kan 
waarmaken met de hulp van al onze leden en 
inwoners van onze gemeente. Ik hoop dat ik 
de komende jaren een meerwaarde kan 
betekenen voor onze partij, die mij nauw 

Vorig jaar zochten meer meer dan 

80 kinderen samen met de paashaas 

aan de sportbar naar paaseitjes. Kom jij 

ook en overtre� en we dit jaar de opkomst 

van onze eerste paasactiviteit ?



Beste dorpsgenoot,

Er lijken altijd redenen te zijn om aan de kant te gaan staan.  
Maar een partij die wil gaan voor het juiste evenwicht 
én sociale, maatschappelijk verantwoorde vooruitgang; 
die gaat niet aan de kant staan.  
Die neemt het roer in handen en stuurt het schip in de juiste richting.

En wat ben ik een � ere burgemeester die dat schip mag sturen met zo’n schitterende 
bemanning.  Of beter gezegd: bevrouwing.  
Want van de 11 CD&V-gemeenteraadsleden zijn er zes vrouwen.  
In het schepencollege zijn de mannen voor het eerst in de Hulshoutse geschiedenis 
in de minderheid.  (vier vrouwen en twee mannen)  Daarnaast vaardigen we drie 
vrouwen en één man af in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.  

Stuk voor stuk personen die er met de nodige bekwaamheid en inzet het beste 
willen van maken voor onze mooie gemeente. Elkeen zal dat doen vanuit een 
gezonde ingesteldheid en met volle goesting.Ik voel meer dan ooit een positieve 
teamgeest wat zonder meer zal leiden tot een nog beter resultaat.  
Dames en heren, deze CD&V-ploeg staat er voor u, staat er voor ons Hulshout.

Uw � ere burgemeester,
Geert Daems

COLLEGE van burgemeester en schepenen

Burgemeester Geert Daems(54, Houtvenne) 
is verantwoordelijk voor burgerzaken, � nanciën, noodplanning, algemene coördinatie en 
integrale kwaliteitszorg. 

Eerste schepen Elien Bergmans(31, Hulshout) neemt de bevoegdheden AGB, sportdienst, 
cultuur, evenementen, onderwijs, lokale economie en kinderopvang voor haar rekening. 

Tweede schepen Joost Verhaegen(37, Westmeerbeek) is verantwoordelijk voor openbare 
werken, mobiliteit, patrimonium, technische dienst, kerkfabriek en trage wegen. 

Hilde Van Looy (54, Hulshout) wordt schepen van milieu & duurzaamheid, omgeving en 
ruimtelijke ordening, huisdieren en wilde dieren, toerisme, personeel, preventie en onroerend 
erfgoed. 

Kato Laeremans(22, Westmeerbeek) neemt communicatie op zich, net zoals de bevoegdheden 
jeugd, seniorenraad, bibliotheek en ICT. 

Saskia Luyten(34, Hulshout) is de vijfde schepen met als verantwoordelijkheden senioren, 
welzijn, personen met een handicap, sociale tewerkstelling en ontwikkelingshulp. 

Die neemt het roer in handen en stuurt het schip in de juiste richting.

En wat ben ik een � ere burgemeester die dat schip mag sturen met zo’n schitterende 

In het schepencollege zijn de mannen voor het eerst in de Hulshoutse geschiedenis 
in de minderheid.  (vier vrouwen en twee mannen)  Daarnaast vaardigen we drie 
vrouwen en één man af in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.  

Stuk voor stuk personen die er met de nodige bekwaamheid en inzet het beste 
willen van maken voor onze mooie gemeente. Elkeen zal dat doen vanuit een 
gezonde ingesteldheid en met volle goesting.Ik voel meer dan ooit een positieve 

Dames en heren, deze CD&V-ploeg staat er voor u, staat er voor ons Hulshout.

En wat ben ik een � ere burgemeester die dat schip mag sturen met zo’n schitterende 

in de minderheid.  (vier vrouwen en twee mannen)  Daarnaast vaardigen we drie GEMEENTERAADSLEDENGEMEENTERAADSLEDEN
Tania Vrindts (45, Hulshout) 
Ik wil de dialoog aangaan en luisteren naar ideeën van buren en dorpsgenoten.

Karolien Laeremans(38, Houtvenne)
Zoeken naar oplossingen en samen tot een goede uitkomst komen.

Elias De Wever(30, Hulshout) is voorzitter van de gemeenteraad. Het is de eerste keer 
dat die functie in Hulshout niet door de burgemeester wordt uitgeoefend.

Rigo Huyskens(54, Westmeerbeek)
Ik voel wat er leeft en doe aan politiek tussen de mensen.

Jos Voet (61, Hulshout)
We realiseren samen nog heel wat mooie projecten.

VIERDE PLAATS !
Hulshout staat op de 4de 

plaats van de hitlijst met 
vrouwelijke colleges!

1. Londerzeel (5/6)
2. Kraainem, Wezem-

beek-Oppem (4/5)
3. Brasschaat (6/8)

4. Hulshout, Ingelmunster 
(4/6), Herstappe (2/3)

In België zijn er 3697 
collegeleden: 

64% mannen (2373), 
36% vrouwen (1324).

In Vlaanderen zijn er 
1887 collegeleden:

66% mannen (1244), 
34% vrouwen (643).34% vrouwen (643).

BIJZONDER COMITÉ voor de sociale dienst
Kristina Van den Heuvel (27, Houtvenne).
Ik geloof dat elke kleine bijdrage kan leiden tot grote verandering.

Gunther Vleugels (43, Houtvenne)
Ik zet me al twee ambtstermijnen actief in voor cd&v. 
Een luisterend oor, voor iedereen.

Saskia Luyten (34, Hulshout)
Ik hou van het samenhorigheidsgevoel dat hier nog heerst.

Anja Le� ot (37, Hulshout)
Ik blijf me inzeten voor de zwakkeren !


