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Inleiding
Hulshout is een vat vol kansen en mogelijkheden. We zijn een kleine gemeente, dat geeft
ons de kans om zorg te dragen voor al onze inwoners. Het geeft ons de kans om in dialoog te
treden. Het geeft ons vooral de kans om een goed gemeentebestuur te zijn voor alle
inwoners.
Dit bestuursakkoord reflecteert de ambities van onze coalitie. We zorgen voor continuïteit,
maar ook voor vernieuwing. We dromen hardop, maar we staan met de beide voeten op de
grond. Het is een beleid waar groene ideeën samen gaan met de christendemocratische
principes.
Doorheen de thema's zal u steeds op dezelfde uitgangspunten stuiten. Het zijn de
kapstokken waaraan we dit akkoord hebben opgehangen:


Zorg dragen voor al onze inwoners, maar met extra aandacht voor ouderen,
kinderen en armen.



Optimaal gebruik van de gemeentelijke eigendommen: wij willen meer doen
op minder oppervlakte. Deze oefening betekent meervoudige bestemmingen
voor een bepaalde site, maar ook de openbare ruimte (zoals pleinen)
inrichten voor divers gebruik.



Duurzaamheid en milieu promoten: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie
in deze zaken. De maatregelen gebaseerd op deze principes lopen doorheen
het bestuursakkoord.



Wij kiezen voor overleg, participatie en inspraak: uw burgerplicht is na de
verkiezingen niet afgelopen. Wij vragen uw inzichten, uw dromen en
betrokkenheid.

Dit nieuwe en jonge bestuur vraagt uw medewerking en inzet om van Hulshout een
aangename gemeente te maken. Een warme samenleving waar iedereen zich thuis voelt en
waar het goed is om wonen. Samen met u bouwen wij aan een moderne en eigentijdse
gemeente door middel van een kwalitatief en verantwoord beleid dat voldoet aan de noden
en behoeften van al onze inwoners. Een Hulshout waar iedereen kansen krijgt en
tegelijkertijd een Hulshout waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Dus zet uw schouders mee
onder dit kleine dorp, uw dorp.
Wij danken de vele vrijwilligers die dit bestuursakkoord mee hebben geschreven. Zij
verdienen ons respect en het engagement om tot een nog betere gemeente te komen.
CD&V en Groen
3

Bestuursakkoord

CD&V-Groen

Werking van de gemeente
Visie
Deze legislatuur zetten we verder in op een uitstekende en klantvriendelijke openbare
dienstverlening. Een toegankelijk gemeentehuis met behulpzame ambtenaren is de
ruggengraat van een gemeente. Wij willen een gemeentebestuur zijn dat tussen de mensen
staat en dat doen we door open en helder te communiceren.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Het moet een forum zijn waar
plaats is voor gesprek en discussie.

Actiepunten
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Het bestuur engageert zich voor een grondige klantentevredenheidsbevraging bij
onze burgers.
Het bestuur ontwikkelt een kwaliteitsvol feedbackkanaal tussen bestuur – leiding en
personeel.
Het bestuur neemt de personeelsaudit verder op.
We kiezen voor een structureel overleg met de Hulshoutse partners in het
middenveld. We opteren voor een doortastende aanpak waaruit een nieuwe visie
voor Hulshout moet vloeien.
De werking van het managementteam wordt opgewaardeerd.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt herzien. Centraal staat een
open debatcultuur.
Op de gemeenteraad worden er experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om
agendapunten toe te lichten indien nodig.
Verslagen van intercommunales worden grondig toegelicht op de gemeenteraad
door de gemeentelijke afvaardiging.
Het gemeenteblad en de website worden verder opgewaardeerd tot een onmisbare
gids voor wat reilt en zeilt in Hulshout.
De ambtelijke stukken (paspoort, rijbewijs,...) bieden we aan voor schappelijke
prijzen.
Het uitwerken van het e-loket voor het elektronisch afleveren van attesten en
documenten.
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Ontwikkelingshulp
Visie
Hulshout is een kleine gemeente, maar daarom niet minder gevoelig voor mondiale
evoluties. Het gemeentebestuur wil de verbondenheid met armen uit de derde wereld
uitdrukken. Economische hulp werkt het best: eerlijk en zakelijk.
Het gemeentebestuur ambieert een actievere rol in de ontwikkelingshulp en wil werken aan
eigen acties en engagementen.
Actiepunten
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De centrale pijler van de Hulshoutse ontwikkelingshulp rust op het behalen van het
fairtradelabel. Momenteel schenkt Hulshout een reeks kleine bedragen aan NGO's en
MONGO's. Deze bijdragen worden in het licht van de focusverschuiving herbekeken.
De gemeente wil de lokale handelaars betrekken in dit project.
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Een fit en gezond dorp: sport
Visie
Het nieuwe gemeentebestuur bevestigt zijn engagement voor een brede en aangename
sportbeleving. Sporten is gezond en het activeert en verbindt mensen. Deze elementen
willen wij maximaal benadrukken. Het is een taak van de gemeente om een kwaliteitsvol
basisaanbod te voorzien. De voorbije jaren is vooral ingezet op de infrastructuur van het
sportpark Joris Verhaegen. De komende legislatuur werken we verder aan de optimalisatie
en promotie van het park, teneinde een optimale bezetting ervan te bekomen
Het nieuwe bestuur wil ook ouderen een aangename sportbeleving aanbieden. We voorzien
daarom nabije, toegankelijke en rustige sportgelegenheden.
Het is aan de sportdienst om de sportbeleving te promoten en toegankelijk te maken. Het
aanbod van de sportdienst geldt als aanvulling op de werking van clubs en biedt sportieve
mogelijkheden aan al de Hulshoutenaren.
De Hulshoutse belastingbetaler is de grootste financier van de sport in Hulshout. Het
gemeentebestuur wil er voor zorgen dat de voordelen naar hen terugvloeien.
Actiepunten
 Sportpark Joris Verhaegen
Het sportpark Joris Verhaegen is de centrale pijler van de Hulshoutse sportbeleving. De
gemeente ziet vooral kansen in het optimaliseren van de bestaande structuur. In die
ontwikkeling hanteren we drie criteria: toegankelijkheid, uitbreiding van het sportaanbod
zonder in concurrentie te treden met de sportverenigingen (aanvullend sportaanbod of
samenwerkingsinitiatieven) en het optimaliseren van de jaarlijkse werkingskosten.
Het sportpark nadert zijn afwerking. Er zijn nog enkele structurele maatregelen en
aanpassingen, maar daarna zullen de investeringen reduceren. Bijkomende investeringen
kunnen enkel gedaan worden indien deze een aantoonbare winst geven op de
werkingskosten, een meerwaarde hebben voor de gebruiksvriendelijkheid of de
toegankelijkheid verhogen.
Verder zoeken we optimalisatie binnen de bestaande infrastructuur. Het gemeentebestuur
wil maximaal gebruik van al zijn eigendommen, daarom onderzoeken we de mogelijkheid
om de gebouwen te gebruiken voor meerdere doeleinden (bijvoorbeeld centralisatie van de
vrijetijdsdiensten).
De energiekosten voor het sportpark zijn hoog. We onderzoeken de mogelijkheden van
energiebesparingen en lokale energieopwekking.
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Het AGB (Autonoom GemeenteBedrijf) Sportpark wordt geresponsabiliseerd. Het is aan het
directiecomité en de raad van bestuur om de werkingskosten onder controle te houden en
de inkomsten te optimaliseren.
“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, een gezegde waar we in onze gehaaste
maastschappij toch even willen bij stil staan. Zoals hierboven reeds aangehaald is sporten
gezond. Het zorgt ervoor dat onze inwoners fit en actief blijven. Sport, of bewegen in het
algemeen, zal een belangrijke rol spelen in het lokale gezondheidsbeleid.
Zo willen we er ook naar streven om niet-sporters aan het sporten te krijgen door ‘Start-to’
initiatieven te ondersteunen. Deze kunnen plaatsvinden zowel rondom de sporthal is als in
de verschillende deelwijken.
Ook streven we naar een laagdrempelig sportbeleid met de nodige aandacht voor
kansengroepen (personen met een handicap, kansarmen, ouderen,...) en willen we
samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende vrijetijdsdiensten blijven aanmoedigen.
 Senioren
Met de toenemende vergrijzing mogen we deze groep zeker niet uit het oog verliezen. Ook
hen moeten we aanmoedigen om voldoende te bewegen en te sporten. Het houdt hen fit en
gezond.
Zo willen we streven naar een uitbreiding van het sportaanbod voor senioren doormiddel
van samenwerkingsinitiatieven met seniorenverenigingen en het woonzorgcentrum. Er zal
een opsomming gemaakt worden van het reeds bestaande aanbod en een bevraging naar
bijkomende noden en behoeften.
Succesvolle initiatieven zoals de grootouder/kleinkind sportdag moeten behouden blijven en
indien nodig verder uitgebouwd worden.
Ook voorzien we een petanque-veld (of een andere volkssport) in elke deelgemeente.
 Kinderen
Ieder kind moet aan sport kunnen doen.
Het gemeentebestuur wil een goede samenwerking tussen de sportverenigingen om een
integrale sportbeleving aan te bieden. Wij denken hier aan parallelle trainingsmomenten.
Kinderen en hun begeleider kunnen tegelijkertijd sporten: van taxi-opa naar opa-lopen.
De sportdienst werkt ook aan samenwerkingsverbanden met de scholen en kinderopvang,
bijvoorbeeld een sportaanbod vlak na school. Waarom kinderopvang als je kan gaan
voetballen. Lokale sportclubs kunnen hierbij betrokken worden.
 Jongeren
Onze jeugd mogen we niet vergeten in het ganse sportgebeuren.
Tijdens de vakantieperiodes willen we verder inzetten op de organisatie van sportkampen.
Deze kunnen al dan niet in samenwerking zijn met sportclubs of andere instaties zoals
bijvoorbeeld Bloso. Dit initiatief kan een bijdrage leveren aan mogelijke opvangtekorten
tijdens vakantieperiodes.
We willen inzetten op de jeugd en sportdiensten door het organiseren van jeugdvakanties
(bijv. skivakantie) op eigen initiatief of in samenwerking met omliggende gemeenten.
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 Verenigingen
Hulshout telt tal van verschillende sportclubs. Zij zijn de drijvende kracht van de
sportbeleving in onze gemeente. Als gemeentebestuur willen we hen dan ook zowel op
materieel als financieel vlak ondersteunen.
We blijven onze sportverenigingen aanzetten tot een kwaliteitsvol sportaanbod doormiddel
van een gericht subsidiebeleid (bijv. training en vorming van trainers).
We stimuleren en faciliteren samenwerkingsinitiatieven tussen de verschillende sportclubs.
Bovendien ondersteunen we onze sportverenigingen door te voorzien in een kwalitatief
basisaanbod.

8

Bestuursakkoord

CD&V-Groen

Onderwijs en Buitenschoolse kinderopvang

Visie
Het is een kerntaak van de gemeente om ouders te ondersteunen in hun gezinsleven. We
nemen die taak op ons door te voorzien in een kwaliteitsvolle kinderopvang en
opvoedingsondersteuning. Elk kind heeft recht op onderwijs. Als gemeente moeten wij dan
ook voorzien in onderwijskansen voor ieder Hulshouts kind.

Actiepunten
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We streven naar betaalbare opvang voor elk Hulshouts kind dat het aanvraagt. Zo
voorzien we kinderopvang in elke deelgemeente.
Een duurzame nieuwbouw in de deelgemeente Westmeerbeek met een capaciteit
van 50 plaatsen.
Gesprekken met de scholen rond het opvangen van kinderen om opvangtekorten te
overbruggen. Dit dient voortdurend geëvalueerd te worden, rekening houdend met
de samenstelling van de bevolking.
De gebouwen van de gemeentelijke basisscholen worden zo intens mogelijk gebruikt.
Dit betekent op termijn een integratie van opvang en school binnen eenzelfde
gebouw.
Eenvoud en flexibiliteit zijn de pijlers van het inschrijvingsbeleid, zowel voor
kinderopvang als voor onderwijs.
Het aanbieden van kwalitatief onderwijs met gelijke kansen voor iedereen.
Voorzien in innovatieve leermethodes (bijv. smartboard).
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Openbare werken
Visie
De gemeente beheert zijn eigendom als een goede huisvader. Bij de ontwikkeling van de
openbare ruimte zijn gebruiksvriendelijkheid voor mindermobielen en gehandicapten,
coherentie, duurzaamheid en veiligheid sleutelbegrippen.
Actiepunten
 Waterproblematiek
Verschillende plekken in Hulshout zijn gevoelig voor wateroverlast. De aard van de
waterproblematiek vraagt echter een globale aanpak. Het extra afgevoerde water in straat X
kan overlast bezorgen in straat Y enkele kilometers verderop.
Ons uitgangspunt is daarom dat water moet de bodem moet infiltreren waar het valt. Dit
betekent een aangepast materiaalgebruik.



De gemeente kiest voor een uniforme aanpak van het wegprofiel. Waar mogelijk zal
elke nieuwe weg er in de toekomst hetzelfde er uit zien.
We streven naar een visuele samenhangend geheel van pleinen, straten en
industrieomgevingen.

 Inspraak
Bij openbare werken wordt een proces van inspraak georganiseerd. Mensen krijgen de kans
op inspraak bij de ontwerpfase. Bij de uitvoeringsfase wordt vooral ingezet op informatie
uitwisseling. Bij dit proces worden de nodige methodieken en faseringen ontwikkeld. De
informatie en inspraakplicht wordt ingeschreven bij de opdracht voor het studiebureau.
 Nutsbedrijven
De werken van nutsbedrijven komen zeer rommelig over en zorgen voor terechte frustratie
bij onze inwoners. De gemeente zal zich daarom proactief informeren bij de
nutsmaatschappijen over hun doen en laten. Daarnaast zal de gemeente ook repressiever
optreden bij maatschappijen die het overleg met de gemeente aan hun laars lappen. De
gemeente zal daarom een reglement opmaken voor de werken in en langs de openbare weg.
Onze bezorgdheid gaat in het bijzonder naar pas afgewerkte openbare werken.
Naast een coherentie in het straatbeeld, streven we ook naar orde onder de grond.
Misplaatste kabels, verlaten buizen,...zorgen voor vertraging bij werken.
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Economie
Visie
De voorbije jaren waren moeilijk voor de Hulshoutse economie. We zien dat de grote
industriële bedrijven zoals Bonduelle en Recticel wegtrekken. Het is essentieel dat we het
economische verhaal van Hulshout stevig in handen nemen. De kernbegrippen voor ons
economische beleid: tewerkstelling, mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en overleg.

Actiepunten
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De site Bonduelle moet zo snel mogelijk terug geactiveerd worden.
De ontwikkeling van een verbeterde bedrijfsbelasting ( zie ook het thema Financiën).
Het opstellen van een RUP voor de industrieterreinen in Westmeerbeek en Hulshout.
We willen een evenwichtig aanbod tussen industrie en KMO zone.
Structureel overleg met de ondernemers en zelfstandigen van Hulshout.
Het aanstellen van een vaste ambtenaar als aanspreekpunt voor onze ondernemers
en zelfstandigen.
We maken het industriepark Hulshout aantrekkelijker door verfraaiing en de aanpak
van de wateroverlast.
De versterking van de middenstand in de dorpskernen door aanpassingen aan de
weginfrastructuur en parkeerbeleid.
Opwaardering van de werkwinkel in Westmeerbeek.
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Toerisme
Visie
Met onze Netevallei en talrijke historische gebouwen zijn we een gemeente om gezien te
worden. We willen Hulshout een gezicht geven en we spelen daarbij al onze toeristische
troeven uit.
Actiepunten
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Aansluiting bij project de Merode. In dit initiatief dat plattelandstoerisme promoot,
willen we ons als meest westelijk punt profileren met de sites Hof Ter Borcht, Het
Toreke, 't Goor, het Bergske.
Extra profileringskansen als toeristische trekpleister als we inzetten op toerisme voor
mindervaliden. De infrastructuur van de Chirohemen Westmeerbeek zijn hier al op
voorzien.
De ontwikkeling van een rolstoelvriendelijk wandelpad Hof Ter Borcht, –
provinciebaan – 't Goor – Goorstraat.
Een verlichte boederijentocht.
Een toeritisch infostandje in elke deelgemeente. Liefst bij lokale handelaars of cafés.
Online informatie over culturele activiteiten.
Een nauwere samenwerking met de omliggende gemeentes.
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Erfgoed
Visie
We zijn een dorp in volle verandering. De druk op de open ruimte neemt toe. Maar ook ons
erfgoed ontsnapt niet aan het groeiende bevolkingsaantal. Het is echter essentieel dat we
ons verleden koesteren en meenemen naar de 21e eeuw. Daarom kijken we niet alleen naar
de functionele mogelijkheden van een gebouw, maar ook de intrinsieke waarde. We zijn
een dorp met een rijke geschiedenis en een hoopvolle toekomst. Beiden moeten hand in
hand gaan. We laten het idee los dat erfgoed in eigendom van de gemeente een openbare
functie moet hebben. Door middel van een erfpacht kan de gemeente zijn vastgoed
beheren, zonder de dagelijkse kosten te moeten dragen.

Actiepunten
 Voor alle beschermde of waardevolle sites worden onderzocht op hun potentieel
voor een herbestemming.
 Er wordt vastgehouden aan een beperkt budget. Dit moet ons aansporen om
maximale return te krijgen op onze investeringen.
 Op korte termijn voorkomen we schade door verkrotting. Op middellange en lang
termijn gaan we voor de restauratie en behoud van de gebouwen.
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Mobiliteit

Visie
De dorpscentra worden steeds drukker. Naast opstoppingen tijdens de spitsuren wordt het
parkeren steeds moeilijker. Het toenemende aantal appartementen in onze gemeente zorgt
voor een toenemende druk op de beschikbare parkeerplaatsen. In eerste instantie wil het
bestuur bekijken om een ruimer aanbod te voorzien. Maar gelet op het ruimtegebrek kan dit
geen sluitende oplossing zijn. (Zie verder Wonen) We voorzien daarom nog andere
maatregelen.
Het gemeentebestuur hanteert het STOP principe: Stappen/Trappen/Openbaar vervoer
Persoonlijk vervoer. We willen zoveel mogelijk inzetten op alternatieven voor de auto. We
voeren geen anti-autobeleid. We willen alternatieven zo aantrekkelijk maken dat de auto de
tweede keuze wordt.
 Stappen
De gemeente Hulshout wil zijn inwoners de kans geven om zowel recreatief als functioneel
op een comfortabele manier te kunnen wandelen.
 Trappen
De gemeente Hulshout wil het fietsen in al zijn vormen promoten: naar de winkel of sportief,
op eigen kracht of elektrisch.
 Openbaar vervoer
Er zijn te weinig busverbindingen. Besparingen bij De Lijn treffen vooral kleine gemeentes.
Een degelijk openbaar vervoer met een hoge frequentie en een groot aantal bestemmingen
is voor het gemeentebestuur Hulshout een noodzaak.
 Persoonlijk (gemotoriseerd )vervoer
Het gemeentebestuur wil doortastend optreden op vlak van verkeersveiligheid. Het plaatsen
van een verkeersbord met de snelheidsbeperking is vaak onvoldoende. We kiezen steeds
voor verkeersremmende maatregelen in plaats van verkeershinderende.
Actiepunten
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Om het stappen te promoten, ziet het gemeentebestuur een groot potentieel in de
trage wegen. Deze oude kerkwegels en veldwegen kunnen een alternatief bieden
voor de auto. In eerste instantie zetten we in op de omgeving van de scholen. Deze
rustige en veilige achterbaantjes zijn ideaal om met de kinderen te gebruiken. De
VZW trage wegen heeft alle baantjes in Hulshout geïnventariseerd. We zijn dus klaar
om dit project in het tweede stadium te brengen, namelijk het gebruiksklaar maken.
We voorzien aangename voetpaden aangepast aan mindervaliden volgens de nieuwe
wegenstijl op alle plaatsen waar mogelijk.
Bestuursakkoord

CD&V-Groen















15

We willen de trage wegen verder promoten door ze een naam te geven en te
bewegwijzeren. Openheid van communicatie en respect voor omwonenden staan
voorop in dit project.
Het fietsen moedigen we verder aan door overdekte fietsstalling te voorzien in de
drie dorpscentra. Ook het project trage wegen is een grote kans om de fiets te laten
concurreren met de auto. We hebben ook aandacht voor de ouderen onder ons door
de toegankelijkheid te verhogen voor mindermobielenscooters.
De invloed op de vervoersmaatschappij De Lijn is klein, toch wil het gemeentebestuur
druk zetten voor comfortabele en frequente verbindingen. Daarom willen we een
katalysator zijn tussen onze inwoners en De Lijn. We zullen de klachten van de
inwoners verzamelen en systematisch aanbrengen bij de directie van de lijn.
Het bestuur onderzoekt de behoefte en het aanbod van autodelen.
Het kortparkeren voor handelszaken ( steeds in onderling overleg met de betrokken
zaak).
Een bouwverordening voor appartementen die bouwheren verplicht om ruime en
bereikbare parkeerplaatsen te voorzien.
We voorzien vrachtwagenparking en handhaven het (langdurig) parkeren van
vrachtwagens op de openbare weg.
De gemeente kiest er voor om de zones 30-50-70 in te voeren. Duidelijke
weginrichting, communicatie met de bestuurder en controles zijn kernwoorden in dit
project.
Hulshout gaat actief in overleg met de buurgemeentes om ook over de eigen grenzen
aan verkeersveiligheid te werken.
Duurzaam vervoer voor gemeentepersoneel: dienstfiets, milieuvriendelijke auto.
Werken aan de algemene verkeersveiligheid. De schoolomgevingen krijgen in dit
project de prioriteit. Bij de (her)inrichting van straten en pleinen wordt het begin en
einde van zone 30-gebieden voorzien van een duidelijke en leesbare poortfunctie. Dit
gebeurt niet alleen door gepaste signalisatie maar mede door infrastructurele
maatregelen.
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Een financieel gezonde gemeente
Visie
De vooruitzichten van de gemeentelijke financiën zijn een stuk minder rooskleurig dan de
vorige legislatuur. We voorzien een stijging in de uitgaven voor het OCMW en de pensioenen
van de ambtenaren. Daarnaast anticiperen we een aantal nieuwe taken die de hogere
overheid van zich afschuift richting de gemeentes. Aan de inkomstenzijde blijven we
grotendeels gelijk, maar moeten we ook niet rekenen op bepaalde inkomsten zoals de
dividenden van de gemeentelijke holding. We blijven daarom een financiële voorzichtigheid
hanteren.
Actiepunten






Het gemeentebestuur wil de personenbelasting behouden op maximum 7% en de
opcentiemen op 1300.
De gemeentelijke leningen staan momenteel op 5,5 miljoen. Het gemeentebestuur
staat echter een stijging toe naar het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
In 2015 wordt een zero budgetoefening gemaakt. Het is de bedoeling de inkomsten
en uitgaven grondig te analyseren en kritisch te bekijken en zo een verantwoording
te kunnen geven vanwaar deze inkomsten en uitgaven komen.
De personeelsaudit en bijkomende taken van hogere overheden hebben een gevolg
op het personeelsbestand. Het gemeentebestuur wil echter de kosten in de hand
houden.
De oprichting van een werkgroep financiën die belast wordt met de volgende taken:
◦ De ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsbelasting.
◦ Het maken van de zerobudget oefening.
◦ De ontwikkeling van een controlesysteem op de uitgaven
◦ Een projectie maken van de voorspelde toename van de uitgaven op leeflonen.
◦ De implementatie van het nieuwe gemeentelijk boekhoudkundig systeem: BBC
(Beheers en Beleidscyclus)
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Een levendige gemeente: cultuur, jeugd en evenementen
Visie
 Cultuur
Cultuur heeft als taak om mensen te verbinden. In Hulshout ligt de problematiek specifiek bij
het betrekken van nieuwe inwoners. Hulshout kent de laatste jaren immers een sterke
toename van de het aantal inwoners. We kiezen voor een trekkende rol voor het bestuur
inzake cultuur. Het nieuwe gemeenschapscentrum in Westmeerbeek krijgt een centrale rol
in de cultuurbeleving.
 Jeugd
Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Zij moeten dan ook voldoende ondersteuning
krijgen om te spelen en jong te zijn. Hulshout moet een gemeente zijn waar jongeren zichzelf
kunnen zijn en waar kinderen de ruimte hebben om te spelen in een veilige omgeving. Het
bestuur zorgt voor een aangepaste activiteiten en infrastructuur. In onze gemeente moet
een kind een kind kunnen zijn en een jongere een jongere.
 Evenementen
Het nieuwe gemeentebestuur wil mensen bij elkaar brengen. Mensen of verenigingen met
nieuwe initiatieven kunnen steeds gehoor vinden bij de gemeente.
 Vrijwilligers
We staan in voor de verdere ontwikkeling van een degelijk vrijwilligersbeleid dat de
bestaande vrijwilligers waardeert en nieuwe vrijwilligers aantrekt. Vrijwilligers zijn immers
een onmisbare factor in het verenigingsleven.
Actiepunten
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De wedersamenstelling van de cultuurraad krijgt de nodige aandacht.
Instappen op het project ICQ: Cultuur op school.
Instappen in het cultuurdecreet.
Een kunstenproject in en rond Hof ter Borcht.
Gemeenschapscentra: uiterst belangrijke oefening in Westmeerbeek: naar een
nieuwe verhouding tussen gemeente en verenigingen.
Een grondige evaluatie van het jeugdbeleid en een bevraging van onze jongeren. Wij
streven naar een ondersteunend jeugdbeleid dat gedragen wordt door de jongeren
van Hulshout.
Uitbreiding van de speelpleinwerking voor 14-jarigen.
Speeltuinen in elke deelgemeente.
Een speelbos voor elke jeugdvereniging.
De opwaardering van de jeugdraad.
De oprichting van een kindergemeenteraad.
Onderzoek naar de mogelijkheid om studietoezicht te voorzien in examenperiodes
voor middelbare studenten.
Ontwikkeling van een degelijk vrijwilligersbeleid.
Bestuursakkoord
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Het verder zetten van de Hulshoutdag. Eventueel uitgebreid met andere activiteiten
in het dorp.
Finaliseren van de evenementengids.
Organisatie van een nieuwjaarsreceptie/event.
Materiële en praktische ondersteuning bij initiatiefnemers van evenementen.
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Hulshout kiest voor duurzaamheid , energiebesparing, milieu- en natuurontwikkeling
Visie
De druk op het milieu neemt toe. Het Hulshouts gemeentebestuur neemt zijn
verantwoordelijkheid op in de strijd tegen de klimaatverandering en wil duurzame
oplossingen bieden.
Duurzaam leven in onze gemeente mogelijk maken betekent ook aangenaam leven in een
gezonde leefomgeving mogelijk maken. Duurzame maatregelen koppelen we daarom aan
leefkwaliteit.
De gemeente neemt daarin een voorbeeldfunctie aan in zijn projecten.
Ook op andere terreinen gaan we voor duurzaamheid: bewust en spaarzaam omspringen
met grondstoffen en energie, kringlopen voor grondstoffen opzetten, energie opwekken
binnen de gemeente, duurzame mobiliteit organiseren, ruimtegebruik intensiever maken,…
De kwaliteit van lucht, bodem, water en natuur dragen bij tot een gezonde en aangename
leefomgeving. We zorgen voor een gezonde gemeente en investeren fors in schonere lucht,
bodem en water en meer natuur.
Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen alle thema's. We steunen steeds op drie
pijlers bij de ontwikkeling van de beleidsvisies: ecologie, economie en het sociale.
Actiepunten
 Full-time Duurzaamheidsambtenaar
Het gemeentebestuur ziet een essentiële taak voor de duurzaamheidsambtenaar die elk
gemeentelijk project beoordeelt op zijn duurzame karakter.
De duurzaamheidsambtenaar dient een kader te scheppen dat de gemeente en bedrijven
aanzet tot duurzame ontwikkelingen. Het is daarnaast een kerntaak van de ambtenaar om
de energiebesparing (zie verder) te realiseren.
 Subsidies
Het bestuur bekijkt ook welke stimulansen op vlak van energiebesparing opportuun zijn in
Hulshout. Overzichtelijkheid en billijkheid zijn sleutelwoorden. We focussen ons op de minst
gegoede inwoners van Hulshout en oudere woningen.
 Energiebesparing
In het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie ambiëren we een verlaging op het
gemeentelijk energieverbruik van 30%.
Daarvoor gaan we kijken naar de uitgaven op energie per gemeentelijk gebouw. De oudste
gebouwen worden eerst onder de loep genomen. Bijvoorbeeld warmteverlies. Ook de
openbare verlichting kan bekeken worden voor energiebesparing.
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 Water
De waterproblematiek in Hulshout benaderen we op een duurzame manier. We gaan voor
een win-win situatie voor mens en milieu. Een gescheiden riolenringsysteem kan het
probleem van watervervuiling en overstroming tackelen. Het regenwater kan immers
gebufferd worden terwijl het vervuild water snel kan verwerkt worden in de
zuiveringsstations. Het probleem van water is acuut in Hulshout. Er wordt geopteerd voor
oplossingen op korte termijn en een integrale benadering op middellange termijn.
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Naast de noodzakelijke energiebesparingen bekijken we de mogelijkheid van lokale
energieopwekking.
De werking en functie van de milieuraad wordt opgewaardeerd.
Duurzaamheid wordt actief gepromoot bij de Hulshoutenaars. Informatie en overleg
met onze medeburgers zijn van opperste belang.
Het Gemeentebestuur wil acties van zijn inwoners of verenigingen die gericht zijn op
het behoud en/of de verhoging van de biodiversiteit over het ganse grondgebied
positief ondersteunen.
In samenwerking met de natuurverenigingen werkt het gemeentebestuur aan de
aaneensluiting van natuurgebied en een fijne natuurbeleving voor alle inwoners.
De gemeente werkt een nieuwe subsidiëring uit voor natuurverenigingen.
Het Gemeentebestuur geeft verdere en positieve uitvoering aan het natuur-luik van
het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) en van het geactualiseerde Sigmaplan.
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Een gemeente waar het aangenaam wonen is.
Visie
Hulshout kent een sterke bevolkingsaangroei. Dit resulteert in een verlies van open ruimte.
Om de druk op deze open ruimte te verlichten, kiezen we voor verdichten en vergroenen.
De ruimtelijke orde moet gestuurd worden door de gemeente en niet door
projectontwikkelaars. We willen het uitzicht en invulling van onze gemeente stevig in
handen nemen. We kiezen voor een gemeente met een landelijk uitzicht en we versterken
onze drie dorpskernen tot aangename en levendige centra.
Actiepunten


Verdichten en vergroenen
◦ Nieuwe woningen bij voorkeur in de dorpskernen.
◦ Inventariseren van de open ruimte in de woonzones.
◦ Sturen en/of stimuleren van haagplantacties. Meer streekeigen beplanting in de
tuinen waar de percelen aan elkaar grenzen om zo groen stroken te creëren
tussen de bebouwing.
◦ Realiseren van “groene vingers” waar mogelijk. Dit zijn stroken beplanting die
vertrekken vanuit de buitengrenzen van de woonzones naar het centrum toe.
◦ Doel is om met een minimale kost, een maximaal groene verweving te krijgen in
de woonzones.



Het behoud van de open ruimte
◦ Open ruimte kadert in een oplossing voor het probleem van de wateroverlast
grotendeels het gevolg van de verharding van veel percelen. Water zou in
principe moeten infiltreren waar het valt.
◦ Open ruimtes bepalen mee het landelijke karakter van de gemeente.
◦ Open ruimtes zijn belangrijk voor de biodiversiteit.
◦ Herwinnen van open ruimte door bv. in de bouwvoorschriften een verplicht
percentage open ruimte voor appartementsgebouwen opnemen.





Illegale weekendverblijven kunnen niet langer getolereerd worden.
Permanente bewoning in weekendverblijven moet uitdovend zijn.
Harde structuur van de bebouwing breken met groen vanuit gebieden buiten de
woonzone (zie ook groene vingers hoger).



Wonen
◦ Het uitwerken van een RUP woonkernen.
◦ CBS heeft nu te weinig of geen juridische of andere normen om objectieve
beslissingen te nemen in verband met bouw- en verkavelingsaanvragen. Daarom
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is een RUP woonkernen noodzakelijk. Dan kunnen ook regels in verband met
parkeervoorzieningen opgelegd worden.
◦ In afwachting van het RUP worden (tijdelijke) verordeningen uitgevaardigd om de
problematiek in banen te leiden.
◦ Een sociale mix in de bewoning is wenselijk.
◦ Ongebruikte en onderbenutte ruimte maximaal benutten in woongebied via de
bestaande leegstandsheffing.
◦ Bij de heraanleg van dorpspleinen besteden we veel aandacht aan onze
handelaars, fietsers en parkeergelegenheden, zodat ze een gezonde en
aangename mix worden met een belangrijke functie als ontmoetingsplaats.
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Hulshout, een zorgzame gemeente: Welzijn en OCMW
Visie
Elke Hulshoutenaar heeft conform de OCMW-wet recht op maatschappelijke
dienstverlening. Dit basisrecht heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
De gemeente en het OCMW engageren zich voor een warme gemeente met een groot
gevoel van verbondenheid met de inwoners en tussen de inwoners onderling. In een context
van financiële en economische (systeem-) crisissen is een sterk sociaal beleid meer dan ooit
een plicht van een lokaal bestuur. Het OCMW moet erover waken dat mensen niet
uitgesloten worden uit de samenleving. De bestaande diensten worden verder
geoptimaliseerd en er wordt extra aandacht geschonken om het bestaande dienstenpakket
beter kenbaar te maken bij de verschillende doelgroepen.
Het OCMW moet er continu over waken dat de ganse werking efficiënt, klantvriendelijk,
professioneel en laagdrempelig toegankelijk is ten behoeve van alle doelgroepen.
Om deze doelen te bereiken wil het OCMW nog meer samenwerken met naburige OCMW’s
en de (inter-)gemeentelijke diensten. Het OCMW zal onderzoeken welke efficiëntiewinsten
mogelijk zijn door onder andere een nauwere samenwerking met het gemeentebestuur op
te zetten.
Actiepunten
 Armoedebestrijding
Volgens de EU-SILC 2011 enquête, behoort 15,3% van de Belgen tot de groep met een
armoederisico op basis van het inkomen. De financiële en economische crisis heeft in
Hulshout ook negatieve gevolgen gehad voor de tewerkstelling en trof ook vele gezinnen,
een nieuwe groep met risico op armoede. Het OCMW wil hier niet blind voor zijn. Daarom
is actief armoede bestrijden een belangrijke doelstelling met als uitgangspunt het
beschermen van alle maatschappelijk kwetsbaren. Het OCMW wil een kader voorzien
waarin elke inwoner, onafgezien van ras, religie, opvatting, leeftijd of geslacht een bestaan
kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW wil deze ganse
groep maximaal laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in het dorp.
Het OCMW zal (eventueel intergemeentelijke) fora organiseren met verenigingen en scholen
om zo signalen van kansarmoede beter op te vangen.
Het OCMW zal een integraal activeringsbeleid voeren waar mensen kansen krijgen om
(opnieuw) hun plaats in de samenleving in te nemen door het stimuleren van
vorming/opleiding, Nederlandse les, werk, instap in het lokaal sociaal en cultureel leven,
vrijwilligerswerk, … Het OCMW wil mensen hiervoor extra aanmoedigen en belonen voor de
stappen die ze zetten.
 Zorg en vergrijzing
Hulshoutenaren moeten in de mogelijkheid zijn om de nodige zorg te kunnen krijgen binnen
de eigen gemeente. Deze zorg voor ouderen zal zich daarom ook in de eerste plaats richten
op Hulshoutenaren. De bestaande diensten (MMC, maaltijden, gezinszorg, klus en
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verhuisdienst) zullen door een informatiecampagne verder kenbaar gemaakt worden aan
deze doelgroep.
Zoals het woonzorgdecreet voordraagt wil het OCMW inzetten op twee pijlers: het verder
uitbouwen van de thuiszorg en zorgen voor een kwalitatief en duurzaam zorgaanbod in het
woonzorgcentrum.
Uit de enquête ‘Oud maar niet out’ van 2009 bleek dat onze senioren liefst zo lang mogelijk
in hun eigen huis blijven. Het OCMW zal daarom volop inzetten op het behoud en waar
mogelijk het uitbreiden van de diensten die de zelfredzaamheid van thuiswonende
bejaarden verhogen.
Het OCMW zal zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.
Het OCMW zal de noodzaak voor het uitbouwen van een meer uitgebreide waaier aan zorg
in “een zorgpark” grondig bestuderen en zal hiervoor een langetermijnvisie uitwerken. De
nood en haalbaarheid van onder andere assistentiewoningen (serviceflats), dagopvang,
kortverblijf, voorzieningen voor mensen met een handicap zal bestudeerd worden en
gerealiseerd worden indien de behoeftes en leemtes in deze diensten bevestigd worden. In
dit zorgpark moet er ook voldoende ruimte en aandacht zijn voor ontspanning zoals
petanquen, spelen met de (achter-)kleinkinderen, een dierenparkje en een kleine
zorgboerderij.
Het woonzorgcentrum werkt met respect voor zijn bewoners maar ook met respect voor zijn
personeel. Er zal hierbij extra aandacht zijn voor personeelsretentie.
 Sociale ontmoetingsplaats
Het is voor het OCMW belangrijk om verder te werken aan een sociale ontmoetingsplaats
voor mensen. Daarom zal de nood aan en haalbaarheid tot oprichten van een
dienstencentrum onderzocht worden. Het succes van het dorpsrestaurant op woensdag is
een indicatie van de behoefte voor het uitbouwen van een dienstencentrum. Mensen
komen er niet alleen voor een (goedkope) maaltijd, het vormt ook een forum voor de
bestaande verenigingen. Tegelijk biedt het ook ontspanningsactiviteiten en
informatiesessies en haalt het dorpsrestaurant sommige mensen uit hun isolement.
Vrijwilligers hebben in het dorpsrestaurant een prominente rol, toch blijft de professionele
ondersteuning vanuit de sociale dienst belangrijk.
Het ontmoetingscentrum richt zich voornamelijk maar niet uitsluitend tot bejaarden, hun
mantelzorgers, sociaal zwakkeren, personen met een handicap en eenzamen, kortom,
iedereen is welkom.
 Toegankelijkheid van de zorg en diensten
Het is een primordiale taak van het OCMW om te werken aan een compleet zorg- en
dienstenaanbod dat laagdrempelig en makkelijk toegankelijk is voor elke Hulshoutenaar. Er
moet actief op zoek gegaan worden naar mensen en doelgroepen die met het huidige
aanbod niet bereikt worden maar er wel nood aan hebben.
Daarom zal er actie genomen worden om gepaste communicatiemiddelen in te zetten om de
bestaande diensten aan de doelgroepen beter kenbaar te maken en zal er verenigingen,
scholen en gemeentelijke diensten opgezet worden om niet bereikte doelgroepen op te
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sporen. Het OCMW werkt aan een breder draagvlak om zo meer mensen te bereiken en zet
maximaal in op de toeleiding van mensen naar het bestaande zorgaanbod.
De website van gemeente en OCMW en het gemeenteblad zijn belangrijke kanalen. Een
duidelijke, eenvoudige zoekrobot op de website kan voor sociaal zwakkeren een hele hulp
vormen. In ons ganse beleid zullen we ook oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van
diensten en activiteiten.
 Duurzaamheid
Duurzaamheid doorkruist ons beleid op alle domeinen. Het OCMW wil hierin een
voorbeeldfunctie uitoefenen en zal bij de aankoop van goederen en diensten indien mogelijk
telkens duurzaamheidsparameters opnemen in de aanbestedingen. Bij de mogelijke
uitbreiding van gebouwen zullen duurzame bouwmaterialen en energiezuinige toepassingen
een onderdeel van de criteria zijn.
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