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CD&V voert beleid in overleg met mensen en met open communicatie. 

Onze eerlijke, duidelijke standpunten en beslissingen kaderen in een lange- 
termijnvisie. Op die manier hebben we tal van projecten binnen onze gemeente 
kunnen realiseren. Ondanks de gedane investeringen zijn we nog steeds 
een fi nancieel erg gezonde gemeente. Maar ons werk is nog lang niet af en 
samen met jullie willen we dan ook  verder werk maken van de toekomst van 
Hulshout.

Als CD&V kiezen wij resoluut voor de weg vooruit, 
waarin we samen werken aan een warme gemeente voor al onze inwoners. 

We gaan voor een betrokken samenleving, 
met een geëngageerde politiek van en voor mensen.  

De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken, 
maar naar oplossingen. 

Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid.
 
Een politiek die meer dan ooit lokaal begint, in onze buurt, in onze gemeente.
En die weg vooruit begint bij ieder van ons. 

CD&V staat klaar met een sterke ploeg: 
mensen die het beste van zichzelf willen geven om samen verder te geraken en 
verder te werken aan de toekomst van Hulshout.

Wij laten u graag kennis maken met het programma van CD&V Hulshout voor 
de komende legislatuur.

VERDER WERKEN AAN EEN 
WARME EN STERKE GEMEENTE

Geert Daems,

Lijsttrekker, en uw burgemeester.

Op zoek naar het volledig uitgeschreven programma? 
Surf naar: www.hulshout.cdenv.be
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TOEGANKELIJK GEMEENTEBESTUUR
>Om de dienstverlening te optimaliseren bekijken we of de openingsuren 
van ons gemeentehuis aangepast moeten worden.
>We zorgen ervoor dat onze gebouwen toegankelijk zijn voor rolstoel-
gebruikers, rollators, buggy's, ... 
>We voorzien babyvriendelijke toiletten - met luiertafel - in de 
gemeentelijke gebouwen.
>We onderzoeken de mogelijkheid minder mobiele inwoners naar de 
gemeentelijke diensten te brengen.

COMMUNICATIE
>We vernieuwen de gemeentelijke website.
>We willen digitale infoborden in elke deelgemeente.
>CD&V wil een app ontwikkelen met alle relevante gemeentelijke 
informatie bij de hand.

FINANCIËN
>Onze gemeente verkeert in een goede fi nanciële gezondheid.
>We laten geen stijging toe van de voornaamste belastingen tijdens de ganse legislatuur.
>De retributies op administratieve stukken houden we zo laag mogelijk.

V    . 
We blijven inzetten op een klantvriendelijke 
dienstverlening en toegankelijke openbare gebouwen.

>Verder promoten van het BIN (Buurt Informatie Netwerk).

>De mogelijkheden voor camerabewaking onderzoeken waar nodig.

TOT UW DIENST

SAFETY FIRST
D         
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VERENIGINGSLEVEN
>Via een eff iciënt subsidiebeleid ondersteunen en versterken we de verenigingen in hun 
werking en geven we hen stimulansen tot groei.  
>Een dag van de verenigingen, waar onze inwoners elke vereniging kunnen ontmoeten en 
“uitproberen”.
>We werken verder aan een degelijk vrijwilligersbeleid en we blijven onze vrijwilligers 
waarderen en appreciëren door o.a. het vrijwilligersontbijt en –barbecue.

SPORT
>We ijveren voor een aanbod sport na school, als alternatief voor de 
kinderopvang.
>CD&V wil loop-, wandel- en fi etsparcours in de gemeente bewegwijzeren.
>Meer inzetten op sportpromotie om clubs te ondersteunen.
>Verdere optimalisatie van de sportvelden en het onderhouden van de 
sportinfrastructuur.

CULTUUR
>Wij pleiten voor het behoud van de vrijetijdspas.
>CD&V zal plaatselijke amateur kunstenaars de kans geven om hun werk te exposeren in 
gemeentelijke gebouwen.
>Wij vinden het belangrijk dat onze gemeentelijke bibliotheek behouden blijft .
>Onze verenigingen bieden een mooi cultuuraanbod. Wij willen hen hier in ondersteunen 
en  waar nodig aanvullen vanuit de eigen dienstverlening.

E       
     .

VRIJE TIJD VOOR JAN, JEANNE EN ALLEMAN!

JEUGD
>De jeugdraad en kindergemeenteraad moeten hét medium bij 
uitstek blijven om jongeren en kinderen een stem te geven.
>Wij gaan voor het label 'kindvriendelijke gemeente'.
>CD&V zal het kleuteraanbod verder uitbreiden.
>Speelstraten moeten een speelbox kunnen aanvragen.
>We willen voorzien in natuurlijke en schaduwrijke speelplekken.
>Het nieuwjaarszingen is een traditie die in ere moet gehouden worden. We voorzien een 
nieuwjaarszak met zangboekje voor elke 4-jarige.

TOERISME
>We creëren ontmoetingsplekken met bankjes en op basis hiervan 
zullen lokale wandel- en fi etswegen in kaart gebracht worden.
>Daarnaast moeten we in Hulshout van de opportuniteit gebruik 
maken om het huidige overstromingsgebied ter hoogte van het 
befaamde ‘Toreken’ op te waarderen tot een aangename plaats 
om in de natuur te vertoeven.
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V       
    

STAPPERS
>We moeten permanent blijven investeren in propere en goed onderhouden voetpaden 
en trage wegen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

TRAPPERS: LEVE KONING FIETS
>Fietspaden blijven we verbeteren, als het kan afgescheiden van de weg.
>De komende jaren willen we prioritair inzetten op de verharding van de Netedijk, de 
Vaartstraat, Booischotseweg en Jozef Michielsstraat.

PERSOONLIJK GEMOTORISEERD VERVOER
>Een betere verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming 
in het centrum en onze deeldorpen.
>Actief overleg met buurgemeentes om ook over de eigen grenzen aan verkeersveiligheid 
te werken.

IEDEREEN OP WEG

>Veilig naar school gaan is een topprioriteit. 

>Om de schoolgaande jeugd te ondersteunen veilig 
naar school te komen, willen we samenwerken 
met de scholen voor de realisatie van een 
schoolbereikbaarheidskaart, fi etscontroles, het 
stimuleren van het dragen van fl uohesjes,…

>We voorzien in de uitbreiding van de gemeente-lijke basisschool met een integratie van 
de buitenschoolse kinderopvang zodat het gebouw optimaal benut wordt.

>We werken aan een brede school. Dit is een school die samenwerkt met
allerlei instanties die zich bezig houden met de ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen. We denken hierbij aan kinderopvang, sport, cultuur, bibliotheek,…

>We werken verder aan de digitalisering van de gemeenteschool.

>We blijven inzetten op gratis busvervoer naar de bib voor alle schoolgaande kinderen en 
gratis zwemlessen voor alle 6de leerjaren.

W    , 
   .

WEES WIJS EN INVESTEER IN ONDERWIJS
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PARTNER VAN LOKALE ONDERNEMERS
>CD&V wil het loket economie verder uitbouwen, om onze 
ondernemers op een snelle en eenduidige manier verder te 
helpen.

>We richten een ‘Dag van de Hulshoutse handelaar’ in: een 
dag waarbij Hulshoutse handelaars een opendeurdag doen 
en er ondersteuning geboden wordt vanuit de gemeente.

>Door ruimte te scheppen voor ondernemen kunnen 
bedrijven aangetrokken worden of uitbreiden.

>De handelskernen levendig houden door start-ups en pop-ups toe te laten en te 
ondersteunen.

V   , 
   .

ECONOMIE

>Daarom is voor ons de zorg voor natuur en milieu belangrijk.

>We blijven gaan voor een lager energieverbruik in onze gemeentelijke gebouwen en 
openbare verlichting door op een gezonde manier te investeren.

>In samenwerking met de natuurverenigingen werken we aan de aaneensluiting van 
natuurgebied en aan een fi jne natuurbeleving voor alle inwoners. 

W    
   .  

MILIEU & DUURZAAMHEID



P8

>De gemeente beheert zijn eigendom als een goed huisvader. 

>Bij de ontwikkeling van de openbare ruimte zijn 
gebruiksvriendelijkheid voor mindermobielen 
en personen met een handicap, 
coherentie, degelijkheid en veiligheid sleutelbegrippen. 

>Bij openbare werken zetten we in op zo weinig mogelijk hinder en 
kwaliteitsvolle afwerkingen.

N  ,     
        .  

>We kiezen voor een gemeente met een landelijk uitzicht 
en we versterken onze drie dorpskernen tot aangename en 
levendige centra.

>Bij de heraanleg van dorpspleinen besteden we 
veel aandacht aan onze handelaars, fi etsers en 
parkeergelegenheden, zodat ze een gezonde en 
aangename mix worden met een belangrijke
functie als ontmoetingsplaats.

OPENBARE WERKEN

WONEN
E ()    
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BELEID DAT DE LEVENSKWALITEIT VERSTERKT. 
>Wij engageren ons voor een warme 
gemeente met een groot gevoel van 
verbondenheid.

>De site rond woonzorgcentrum Ter Nethe 
willen we uitbreiden met dagopvang en 
kortverblijf voor ouderen en personen met 
een handicap.
 

>We besteden aandacht aan armoedebestrijding en in het bijzonder aan kinderarmoede.

>Hulshoutenaren moeten in de mogelijkheid zijn om de nodige zorg te kunnen krijgen 
binnen de eigen gemeente.  Het zorgaanbod voor ouderen zal zich daarom ook in de 
eerste plaats richten op Hulshoutenaren.

>Ter ondersteuning van de mantelzorger bouwen we een dagopvang voor ouderen 
(CADO) in Westmeerbeek.

D       

ZORGEN VOOR MORGEN

GEZONDE GEMEENTE

>Wij gaan fl ankerende en structurele maatregelen nemen voor gezondheid en dit 
doorheen domeinen zoals cultuur, sport, jeugd, onderwijs, werk,…

>Het charter van de ‘Gezonde Gemeente’ werd al ondertekend. 
CD&V pleit dan ook dat er blijvende aandacht aan besteed wordt en er voldoende 
acties ondernomen worden (vb. afvalrace, campagnes over stoppen met roken, 10.000 
stappen,…)

>CD&V wil verder inzetten op een hartveilige gemeente.
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Met steun van de provincie Antwerpen maakt 
Kempens Landschap van Hof Ter Borght een prachtig 
parkdomein, dat voor iedereen toegankelijk is. In een 
provincie met een dominante hoofdstad is dat geen 
evidentie. Dan heb je gedreven politici nodig die 
knokken voor hun streek. CD&V pleit voor een sterke 
provincie die regionale accenten legt. Alleen zo wordt 
wie op het platteland woont geen tweederangsburger.

PROVINCIE ANTWERPEN
  WWW.PROVANT.CDENV.BE
  WWW.PETERBELLENS.BE
 CDENVPROVANT

 PETER.  
 BELLENS. 

PLAATS

1

SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN

PLAATS

2
 KATHLEEN.  
 HELSEN. 
> 53 jaar, Herselt
> Vlaams parlementslid en schepen
> Een gemeente heeft voor een goede 

mobiliteit baat bij een sterke provincie.

> 52 jaar, Retie
> Verbindend directeur bij KOGEKA  

en provincieraadslid
> Onze provincie heeft een boon  

voor de fietsers.

 NICOLE.  
 BOONEN. 

PLAATS

3

> 42 jaar, Hoogstraten
> Advocate en gemeenteraadslid
> Een provincie die inzet op een leefbaar, 

werkbaar en aangenaam platteland. 

 HILDE.  
 VERMEIREN. 

PLAATS

4

> 36 jaar, Turnhout
> Werkleider stad Turnhout
> Meer regionale accenten  

in het provinciaal beleid.

 TOM.  
 LEMMENS. 

PLAATS

5

 MICHAËL.  
 MAES. 

PLAATS

6

> 28 jaar, Beerse
> Ingenieur
> Investeren in ONZE toekomst.

 LUC.  
 VAN CRAENENDONCK. 
> 61 jaar, Mol 
> Zelfstandig marktkramer en  

gemeenteraadslid
> Van 2003 tot 2015 schepen Mol
> In onze provincie kan iedereen mee.

PLAATS

7

> 27 jaar, Ravels
> Leerkracht secundair onderwijs en  

gemeenteraadslid
> De Kempen als een verzameling van 

levendige dorpen.

PLAATS

8
 NIC.  
 ANDRIESSEN. 

> 45 jaar, Herentals 
> Schepen en provincieraadslid 
> Een provincie als regisseur voor een 

duurzame en warme samenleving.

 MIEN.  
 VAN OLMEN. 

PLAATS

9
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GELDIG STEMMEN?
Kies de lijst waarop u wilt stemmen
 CD&V heeft lijstnummer 3

Duid de naam aan van de personen waarop u wil stemmen.
 U kan op meerdere personen binnen dezelfde lijst stemmen

Bevestig uw stem!

1 Daems Geert

2 Bergmans Elien

3 Van Looy Hilde

4 Verhaegen Joost

5 Huyskens Rigo

6 Voet Jos

7 Luyten Saskia

8 Vermunicht Geert

9 De Raet - Mariën Ilse

10 Van den Heuvel Kristina

11 Vanhamel Pieter

12 De Wever Elias

13 Vleugels Gunther

14 Vrindts Tania

15 Laeremans Karolien

16 Van Egdom - Van Bael Ariane

17 Van Rompaey Roger

18 Delsard Dries

19 Laeremans Kato

20 Helsen Johny

21 Lefl ot Anja

LIJST 3

S . V   H.

ONZE PLOEG PETER.  
 BELLENS. 



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 kandidaten.

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

Verkiezingsdrukwerk. Verantwoordelijke uitgever : Jef Wauters - Grote Baan 42 2235 Hulshout

cdenvhulshout
www.hulshout.cdenv.be


