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De voorbije legislatuur zijn we het engagement aangegaan om met open communicatie en in overleg met mensen 

beleid te voeren. Hierbij hebben wij steeds de toekomst voor ogen gehouden en hierin geïnvesteerd. Wij gaan dan 

ook voor een langetermijnvisie met eerlijke en duidelijke standpunten en beslissingen. Op die manier hebben we 

tal van projecten binnen onze gemeente kunnen realiseren waaronder: een nieuwe kinderopvang in 

Westmeerbeek, verbinding liniebrug tussen Hulshout en Houtvenne, heraanleg Vennekensstraat, uitbreiding 

parking sporthal, heraanleg Paalsteenstraat en Peerdekerkhofstraat, nieuwe speeltuinen in Hulshout en 

Houtvenne, de aanplanting van een speelbos,…. Daarnaast staan er ook al heel wat projecten klaar in de 

startblokken en is de vernieuwing van de dorpskern van Hulshout van start gegaan. Ondanks de gedane 

investeringen zijn we nog steeds financieel een 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. 

 

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

 

 

Toegankelijk gemeentebestuur 

 We willen het e-loket verder uitbouwen, zodat meer aanvragen digitaal kunnen gebeuren. Op deze 

manier kan de dienstverlening voor zowel burger als ambtenaar vereenvoudigd worden.  

We verliezen hierbij de offline inwoners en de veiligheid van de gegevens niet uit het oog. 

 Het gemeentehuis moet met vlotte openingsuren een centraal aanspreekpunt blijven voor elke inwoner 

van Hulshout. Daarom willen we bekijken of we de openingsuren kunnen aanpassen, om op deze manier 

de wachttijd te verminderen en zo een efficiëntere en vlottere werking tot stand te kunnen brengen.  

 Elektronisch betalen moet in alle gemeentelijke gebouwen mogelijk worden. 

 We voorzien wifi in al onze gemeentelijke gebouwen. 

 We zorgen voor toegankelijke gebouwen, voor rolstoelgebruikers, rollators, buggy’s,…  

 Ook onze jongsten willen we niet vergeten. Babyvriendelijke toiletten in al onze gemeentelijke 

gebouwen door het voorzien van luiertafels. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om onze minder mobiele inwoners naar de gemeentelijke diensten te 

brengen. Dit kan bijvoorbeeld door maandelijks een busronde met de gemeente bus te organiseren. 

 CD&V gaat voor een actiever beleid rond de minder mobielen centrale (MMC) en wil dit meer kenbaar 

maken. 

 

 

Communicatie 
 Communicatie naar inwoners en alle betrokken partners moet een blijvend aandachtspunt zijn. De 

sociale media zijn hierin ook een zeer belangrijke speler. 

 Vernieuwing van de gemeentelijke website. 

 We willen digitale infoborden voorzien in elke deelgemeente. 

 CD&V wil een app ontwikkelen met alle relevante gemeentelijke informatie bij de hand. Op die manier 

willen we de kloof tussen het gemeentebestuur en de burger verkleinen. 

 

 

Financiën 

Onze gemeente verkeert in een goede financiële gezondheid. Met 7% personenbelasting en 818,64 opcentiemen 

is Hulshout één van de gemeentes met de laagste belastingen in de provincie. Echter 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.  

Het doel is de gemeentelijke financiën te beheren als een goed huisvader en met rentmeesterschap. Dit willen we 

doen aan de hand van een aantal parameters. 

 

 De uitgaven op de gewone dienst, waarvan de personeelsuitgaven het grootste deel uitmaken; worden 

voortdurend bewaakt teneinde deze niet sneller te laten stijgen dan de inflatie.   
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 Rekening houdend met voorafgaande en in functie van de grootorde van de geplande investeringen in 

de legislatuur 2018-2024, wordt bekeken of het mogelijk is de voornaamste belastingen (OV, 

Personenbelasting, Bedrijfsbelastingen) elk in eenzelfde verhouding te doen dalen.   

 Omgekeerd laten we geen stijging van deze voornaamste belastingen in gans de legislatuur toe.   

 Mocht dit laatste noodzakelijk worden dan zullen wij eerder opteren voor het uitstellen van geplande 

investeringen.   

 De uitstaande schuld aan het einde van de legislatuur(31/12/2024) mag maximaal het dubbel bedragen 

van deze aan het begin van de legislatuur (31/12/2018) en dit uitgedrukt in EUR/inwoner. 

 De lasten verspreiden over zoveel mogelijk schouders. 

 De retributies op administratieve stukken burgerzaken zo laag mogelijk houden door tarifering aan 

kostprijs-aankoopprijs. 

 De belastingdruk op basis van de voorafgaande parameters zo laag mogelijk houden. 

 

 

 

 

 

 

Onze inwoners hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en 

ontspannen. Veiligheid is en blijft dan ook één van de prioriteiten van CD&V. Een veilige omgeving maakt dat 

mensen zich ten volle kunnen ontplooien.  

 

 

 Verder promoten van het BIN (Buurt Informatie Netwerk). 

 De mogelijkheden voor camerabewaking onderzoeken waar nodig. 

 Preventie is de eerste stap, daarom willen wij inbraakpreventie meer onder de aandacht brengen. 

 Blijven investeren in veilige fietspaden. 
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Onze gemeente kent een bloeiend aanbod op vlak van vrije tijdsbesteding. Het gevarieerde verenigingsleven 

vervult hierin een dragende rol en geeft ruimte aan jong en oud om naar zijn interesse en vaardigheden hieraan 

deel te nemen.  

 

 

Verenigingsleven 
Het verenigingsleven is voor CD&V een belangrijke pijler om deel te nemen aan de maatschappij en een betrokken 

gevoel te creëren. Wij zijn dan ook dankbaar voor alle actieve vrijwilligers die onze vrijetijdsverenigingen tellen. 
 

 Via een efficiënt subsidiebeleid ondersteunen en versterken we de verenigingen in hun werking en geven 

we hen stimulansen tot groei.   

 Op gebied van sport, cultuur, vrije tijd (via socio-culturele verenigingen) en jeugdwerking wordt gestreefd 

naar grote verscheidenheid en wordt onderlinge samenwerking aangemoedigd en beloond. 

 De adviesraden worden erkend in hun rol als eerste gesprekspartner en geven mee vorm aan de 

beleidsplanning. 

Ook jongeren en volwassenen die niet aangesloten zijn bij een vereniging, moeten vlot de weg naar een 

sportief en cultureel aanbod kunnen vinden en hun ideeën voor verbetering en vernieuwing kunnen 

inbrengen.   

 We organiseren een dag van de verenigingen, waar onze inwoners elke vereniging kunnen ontmoeten 

en “uitproberen”. 

 Omdat onze vrijwilligers een onmisbare factor in het verenigingsleven zijn, werken we verder aan een 

degelijk vrijwilligersbeleid. 

 Het gemeentebestuur moet de waardering en appreciatie voor vrijwilligers blijven uitdrukken door 

onder andere het vrijwilligersontbijt en –barbecue. 

 

 

Sport 

Bewegen en sport is belangrijk voor een goede gezondheid en het brengt bovendien mensen samen. Dat kunnen 

wij alleen maar toejuichen. We wensen dan ook een gevarieerd aanbod uit te bouwen voor jong en oud. Het 

sportpark Joris Verhaegen is en blijft de centrale pijler in de Hulshoutse sportbeleving. We trachten dit 

sportcomplex zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te maken zodat er een ruim aanbod kan worden voorzien 

door diverse sportclubs voor onze inwoners. Ook onze steun aan andere sportclubs moet behouden blijven.  

 
 Onze gemeente telt tal van sportclubs, zij zijn de drijvende kracht van de sportbeleving in onze 

gemeente. Dit blijven we stimuleren en ondersteunen, zowel op materieel als op financieel vlak. 

 Ook onze senioren moeten we aanmoedigen om voldoende te bewegen en sporten, dit houdt hen fit en 

gezond.  

 Een aanbod van sport na school als alternatief voor de kinderopvang, dit in samenwerking met de 

Hulshoutse sportclubs. 

 Hulshout heeft zoveel mooie plekken te bieden. Daarom wil CD&V het bewegwijzeren van loop-, wandel- 

en fietsparcours in de gemeente. 

 Verdere optimalisatie van de sportvelden en het onderhouden van de sportinfrastructuur. 
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 Nog meer inzetten op sportpromotie om onze sportclubs te ondersteunen. 

 We ijveren voor het behoud van het label gezonde gemeente door hier blijvend aandacht aan te 

besteden. 

 

 

Cultuur 

Alles is cultuur en cultuur is alles. Het heeft als taak mensen te verbinden. CD&V wil dan ook dat alle 

Hulshoutenaren zich kunnen ontspannen of kunnen verdiepen en dat iedereen zijn gading vindt. 

 

 Onze verenigingen bieden een mooi cultuuraanbod. Wij willen hen hier in ondersteunen en waar nodig 

aanvullen vanuit de eigen dienstverlening. 

 Het leven is duur, maar iedereen verdient cultuur. Daarom pleiten wij voor het behoud van de 

vrijetijdspas. 

 Hulshout kent heel wat tradities. We vinden het de plicht van het bestuur om deze in ere te houden. Zo 

zou CD&V de internationale toer terug in het leven willen roepen. 

 CD&V wil een betere ondersteuning van amateurkunstenaars uit onze gemeente, door bijvoorbeeld het 

ten toonstellen van lokale kunstwerken in de gemeentelijke infrastructuur. 

 CD&V houdt zich vast aan onze bib. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeentelijke bibliotheek 

behouden blijft, ondanks het feit dat dit niet meer verplicht is door de Vlaamse Overheid. 

 Om ons dorp op te vrolijken, wil CD&V de grijze elektriciteitskasten opsmukken met historische foto’s uit 

onze gemeente. Dit in samenwerking met de heemkundekring. 

 

 

Jeugd  
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Het is dan ook belangrijk dat we hier voldoende op 

inzetten. CD&V denkt dan ook aan uw kinderen, onze jeugd. 

 

 CD&V gaat voor een ondersteunend jeugdbeleid dat gedragen wordt door de jongeren van Hulshout. 

 De jeugdraad en kindergemeenteraad moeten hét medium bij uitstek blijven om de jongeren en 

kinderen samen te brengen, hun talenten te benutten en een beleid op maat te ontwikkelen. 

 Wij willen het label kindvriendelijke gemeente behalen. Een kindvriendelijke stad of gemeente 

streeft doorheen haar volledige beleid naar respect voor de rechten van het kind. Kinderen en jongeren 

moeten integraal deel uitmaken van de hele gemeente. 

 De jeugddienst voorziet reeds een mooi aanbod aan activiteiten. Maar als CD&V zouden wij graag het 

kleuteraanbod verder uitbreiden aangezien hier nood aan is. 

 Speelstraten moeten een speelbox kunnen aanvragen waarin ballen, kegeltjes, stoepkrijt,… zitten. Met 

een speelstraat alleen spelen kinderen nog niet buiten. 

 Wij willen meer voorzien in natuurlijke en schaduwrijke speelplekken. 

 Tradities moeten in ere gehouden worden. Ter promotie van het nieuwjaarszingen voorzien we een 

nieuwjaarszak met zangboekje voor elke 4-jarige. 

 Recent kregen Hulshout en Houtvenne een nieuwe speeltuin. CD&V wil ook de speeltuin in 

Westmeerbeek vernieuwen. 
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Toerisme 

Onze gemeente heeft heel wat te bieden. CD&V wil dit dan ook volop bekendmaken.  

 

 Hulshout heeft met zijn Netevallei en verscheidene historische gebouwen enkele toeristische troeven die 

we verder trachten uit te bouwen. Zo hebben we onder meer een samenwerkingsverband met Kempens 

Landschap, waarbij we samen de tuin van Hof ter Borght hebben open gesteld voor het publiek. Deze 

zouden we graag verder aanleggen, waarbij we opnieuw de prachtige slotgracht wensen te herstellen in 

zijn oorspronkelijke staat. 

 CD&V Hulshout hecht ook belang aan voldoende ruimte voor wandelaars en fietsers. 

Ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen genieten van de natuur, tot rust kunnen komen en de jeugd 

kan ravotten.  

 Ontmoetingsplekken creëren met bankjes en op basis hiervan wandelwegen/ trage wegen/ fietswegen 

in kaart brengen. 

 Daarnaast wensen we in Hulshout van de opportuniteit gebruik te maken om het huidige 

overstromingsgebied ter hoogte van het befaamde ‘Toreken’ op te waarderen tot een aangenaam plaats 

om in de natuur te vertoeven. 

 

 

Evenementen 
 Het organiseren van een najaarsmarkt werkt positief om onze mensen samen te brengen. 

 Behoud van de nieuwjaarsreceptie.  

 Evenementenloket voor een eenduidige dienstverlening. 

 

 

Vrijetijdsloket 
 Integratie van het vrijetijdsloket in 1 gebouw waardoor het personeel multi-inzetbaar is. 

 

 

Erfgoed 

Hulshout heeft met zijn Netevallei en verscheidene historische gebouwen, welke we moeten koesteren, heel wat 

te bieden. Zo hebben we onder meer een samenwerkingsverband met Kempens Landschap, waar de expertise 

zit op vlak van erfgoed. 

 

 We moeten onderzoeken welke herbestemming aan deze gebouwen kan gegeven worden, dit in de vorm 

van erfpacht of een andere beheersovereenkomst. 
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We streven naar een degelijk verkeersbeleid waarbij verkeersveiligheid, leefbaarheid van de deeldorpen en de 

bereikbaarheid de basispijlers vormen.  Naast opstoppingen tijdens de spitsuren, wordt het parkeren steeds 

moeilijker. Een deftig beleid slaat ook op preventie en bewustmaking, want iedere gebruiker van de openbare 

weg heeft een verantwoordelijkheid naar veiligheid toe.  

 

 

Stappers 

 We voorzien in aangename voetpaden aangepast aan personen met een handicap volgens de nieuwe 

wegenstijl op alle plaatsen waar mogelijk.  

 We willen permanent blijven investeren in propere en goed onderhouden voetpaden. 

 Voor onze voetgangers (en fietsers) zien we 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, centra en rusthuis. Deze rustige en veilige achterbaantjes zijn ideaal om 

met de kinderen te gebruiken. De VZW trage wegen heeft alle baantjes in Hulshout geïnventariseerd. 

Deze moeten zo aangelegd worden zodat duidelijk is dat ze openbaar toegankelijk zijn.   

 

 

Trappers: leve Koning Fiets 
 Fietspaden blijven verbeteren en als het kan afgescheiden van de weg door bijvoorbeeld een haag. De 

komende jaren willen we onder andere inzetten op de Vaartstraat, Booischotseweg en Jozef 

Michielsstraat.  

 We voorzien in een verharding van de Netedijk. 

 

 

Openbaar vervoer 
 Door besparingen bij De Lijn zijn er te weinig busverbindingen, dat treft vooral onze Kempische 

gemeentes. Een degelijk openbaar vervoer met een hogere frequentie en een groot aantal 

bestemmingen is voor CD&V een noodzaak. Dit vraagt om een bovengemeentelijke aanpak. 

 

 

Persoonlijk gemotoriseerd vervoer 
 Een betere verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in het centrum en onze deeldorpen. 

 Alle kritieke punten in onze gemeente op een onderbouwde manier aanpakken en structurele 

oplossingen hiervoor bieden. 

 We gaan actief in overleg met de buurgemeentes om ook over de eigen grenzen aan verkeersveiligheid 

te werken.  

 Werken aan de algemene verkeersveiligheid. De schoolomgevingen blijven een prioriteit.  

 Ook onze wagens moeten vlot kunnen blijven rijden, daarom ook op doorstroming inzetten. 

 We onderzoeken verder de behoefte en het aanbod van autodelen.  

 Een bouwverordening voor appartementen die bouwheren verplicht om ruime en bereikbare 

parkeerplaatsen te voorzien.  

 Het kortparkeren voor handelszaken. (steeds in overleg met de betrokken zaak en Unizo). 

 Inzetten op verkeersremmers en controles waar dit nodig blijkt uit metingen. 
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Onze kinderen zijn het belangrijkste in ons leven. We willen voor hen de beste toekomst.  

CD&V hecht dan ook veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze kinderen. We streven dan 

ook naar het beste onderwijs voor elk kind. Onderwijs dat de eigenheid van elk kind omarmt en versterkt. Ze 

moeten stuk voor stuk de mogelijkheid krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zodat ze 

vol vertrouwen en goesting stappen vooruit kunnen zetten in het leven. 

 

 

 Hulshout heeft een ruim aanbod aan onderwijs. Ruim 1000 kinderen van 2,5 tot 12 jaar volgen onderwijs 

dicht bij huis, zowel in het vrij onderwijs als in het gemeentelijk onderwijs. We willen dan ook dat het 

onderwijs in onze gemeente op de beste manier omkaderd wordt.  

De dorpsscholen zijn belangrijk in de uitbouw van een sociaal netwerk van de kinderen voor hun verdere 

jonge leven. Het biedt tevens de grootste garanties op een veilige schooltijd. Om alle kinderen dezelfde 

ontwikkelings- en leermogelijkheden te bieden, werken we naar optimale accommodatie en logistieke 

ondersteuning van elke lagere school. Het behoud van de dorpsschool, met elk zijn eigen identiteit, in 

elk deeldorp blijft een prioriteit. 

 Voor elke school op ons grondgebied voorzien we in busvervoer naar het zwembad en de bib, voor 

leerlingen van het 6de leerjaar is schoolzwemmen gratis. 

 Veilig naar school gaan is een topprioriteit die we ook in ons verkeersbeleid hebben opgenomen. We 

werken aan een veilige schoolomgeving met o.a. goed zichtbare en verbrede zebrapaden, veilige 

fietspaden,… We garanderen dat de schoolomgeving in de winter ijsvrij wordt gemaakt. Om de 

schoolgaande jeugd te ondersteunen veilig naar school te komen, willen we samenwerken met de 

scholen voor de realisatie van een schoolbereikbaarheidskaart, fietscontroles, het stimuleren van het 

dragen van fluohesjes,… 

 Bij de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool zullen we multifunctioneel gebruik stimuleren door 

de buitenschoolse kinderopvang in onze gemeentelijke school te integreren en ook het gebruik van 

klaslokalen voor onder andere computerlessen voor senioren. 

 We werken ook verder 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,… 

 Om een goede combinatie werk-gezin mogelijk te maken, pleiten we voor een uitbreiding van de 

buitenschoolse opvang. We organiseren meer opvang tijdens de vakantieperiodes. De infrastructuur is 

aangenaam en kindvriendelijk en waar noden zijn wordt de infrastructuur aangepast. Ook willen we 

bekijken om het aanbod te verruimen, dit door bijvoorbeeld sportlessen en muzieklessen aan te bieden 

aan kinderen die in de naschoolse kinderopvang vertoeven. 

 Om de talenten van onze kinderen ook na schooltijd verder te kunnen ontwikkelen bieden we 

mogelijkheden aan jongeren om zich te ontplooien in de bibliotheek en verschillende sport- en 

jeugdverenigingen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Ook aan de ondersteuning van onze sport- en 

jeugdverenigingen willen we blijvend werken. 

 Verdere digitalisering van de gemeenteschool. 

 We hechten belang aan een regelmatig, netoverschrijdend overleg tussen het bestuur en de scholen om 

elkaars bezorgdheden, ervaringen en ideeën uit te wisselen. 
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Economische groei is van cruciaal belang voor het welvaartspeil van onze inwoners. Door ruimte te scheppen 

voor ondernemen kunnen bedrijven aangetrokken worden en dit komt onze bewoners ten goede. Wij pleiten dan 

ook voor een gezond en evenwichtig economisch beleid.  

De voorbije jaren heeft onze gemeente al een aantal nieuwe bedrijven in ons industriepark kunnen aantrekken 

en ook de site La Corbeille in Westmeerbeek is nog in volle ontwikkeling. Hierop blijven we inzetten, om op die 

manier mogelijkheden te bieden om dichtbij huis te kunnen werken. Alsook in onze dorpskernen terug meer 

winkels aantrekken, wat garant staat voor een aangename en leefbare kern.  

 

 

Partner van lokale ondernemers 
 CD&V wil het loket economie verder uitbouwen, om onze ondernemers op een snelle en eenduidige 

manier verder te helpen. 

 Wie lokaal shopt, schept leven in het dorp. Daarom blijven we acties ontwikkelen die de lokale economie 

ondersteunen. De Hulshoutse cadeaubon is hiervan alvast een mooi voorbeeld. 

 Infomomenten inrichten voor al onze handelaars, dit kan gaan van (her)starters tot wijzigingen aan 

wetgevingen.  

 Middenstand in onze dorpskernen aanmoedigen, deze buurtwinkels hebben een positieve invloed op 

onze sociale contacten. Dit willen we onder andere doen door onze weginfrastructuur aan te passen bij 

wegeniswerken en een gedragen parkeerbeleid uit te werken. 

 We willen werk maken van een lokaal overleg platform voor onze handelaars. Een stuurgroep waarin 

informatie kan uitgewisseld worden en adviezen ingewonnen kunnen worden. 

 CD&V wil inzetten op netwerksessies voor lokale ondernemers. Ondernemen gaat immers niet alleen 

over cijfers, maar vooral ook over mensen. 

 Het inrichten van een ‘Dag van de Hulshoutse handelaar’: een dag waarbij Hulshoutse handelaars een 

opendeurdag doen en er ondersteuning geboden wordt vanuit de gemeente. 

 

 

Nieuwe bedrijfsmodellen en tegengaan van leegstand 

 Om alle ruimte optimaal te benutten blijven we inzetten op ons beleid inzake leegstand. Op die manier 

stimuleren we leegstaande gebouwen sneller terug in te laten vullen door een andere activiteit. 

 CD&V wil de handelskernen levendig houden door start-ups en pop-ups toe te laten en te ondersteunen, 

want we zijn er van overtuigd dat creatief ondernemerschap voor een dynamische gemeente kan zorgen. 

 

 

Aangenaam werken 

 Om de verplaatsing naar het industriepark van Hulshout aangenamer te maken, maken we werk om het 

fietspad Vaartstraat aan te leggen, ook onze sporthal kan op die manier veiliger bereikt worden. 

 Verfraaiing van ons industriepark na het uitvoeren van de rioleringswerken en dit doen we in consensus. 
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Daarom is voor ons de zorg voor natuur en milieu belangrijk. Een duurzaam beleid behandelt het “natuurlijk 

erfgoed” met de grootste zorg.  Het beleid mag niet alleen oog hebben voor alle vormen van hinder (sluikstorten, 

hondenpoep, het besmeuren van speelpleinen en parken,…) maar moet ook de nodige aandacht hebben voor 

sensibilisering van alle inwoners.  Bewustmaking gekoppeld aan inspraak en participatie leidt tot een interactieve 

en gedragen aanpak.  Hoe meer mensen zich hier achter scharen, hoe sneller de beleidsdoelen kunnen 

gerealiseerd worden.  Een betere toekomst voor onze kinderen maken we vandaag. Een gezonde gemeente is ons 

doel.  

 

 In het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie ambiëren we een verlaging op het gemeentelijk 

energieverbruik en dit door te kijken naar de uitgaven op energie per gemeentelijk gebouw. De oudste 

gebouwen moeten eerst onder de loep genomen worden. Op die manier gaan wij voor gerichte 

investeringen welke ecologisch, maar ook economisch verantwoord zijn.  

 Ook bij de openbare verlichting zijn ondertussen de grootste verbruikers vervangen en gaat na 

middernacht een deel verlichting uit. Naar de toekomst toe is een vervangplan opgesteld waarin 

gefaseerd elke straat van energiezuinige verlichting voorzien wordt. 

 Om waterproblematiek in onze gemeente tegen te gaan, is een integrale studie uitgewerkt. Hier blijven 

we permanent aan werken samen met onze partners HidroRio, Aquafin en de Provincie.  

 In samenwerking met de natuurverenigingen werken we aan de aaneensluiting van natuurgebied en een 

fijne natuurbeleving voor alle inwoners.  

 We geven verdere en positieve uitvoering aan het natuur-luik van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan) en van het uitgewerkte Sigma-plan.  
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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.  

 

 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. Samen met onze partners HidroRio, Aquafin, de Provincie en VMM hebben 

we de afgelopen jaren alles in kaart gebracht en is er een planning gemaakt in welke straten in eerste 

fase rioleringswerken uitgevoerd worden. Dit om zowel milieudoelstellingen te halen, als om al onze 

inwoners in de toekomst te kunnen sparen van wateroverlast. 

 Bij openbare werken zetten we in op zo weinig mogelijk hinder voor zowel de omwonenden als voor 

onze zelfstandigen en bedrijven. Het is steeds een moeilijke oefening om de balans hierin te vinden, toch 

gaan we hier maximaal voor. 

 De werken van nutsbedrijven in goede banen leiden, op mekaar afstemmen en termijnen respecteren. 

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 of herstellingen niet naar behoren uitvoeren. De gemeente heeft op dit 

moment een reglement voor de werken in en langs de openbare weg, deze moeten we zo strikt mogelijk 

handhaven.  
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Dagelijks worden we geconfronteerd met fundamentele problemen, die mede hun basis vinden in de ruimtelijke 

ordening. Door een jarenlange traditie van lintbebouwing, verspreide inplanting van woongelegenheden, maar 

ook van bedrijventerreinen en handelsvoorzieningen blijft er niet veel open ruimte meer over.  Voor CD&V is het 

daarom belangrijk dat er in de toekomst op een zorgvuldige manier met de ruimte wordt omgesprongen. 

De rol van de overheid inzake de ruimtelijke ordening is van wezenlijk belang. Niet enkel dient ze de krijtlijnen te 

formuleren, waarbinnen beslissingen genomen kunnen worden, maar ook moet ze zorgen voor een goede 

overlegstructuur, waarin er op de diverse planningsniveaus wordt samengewerkt om te komen tot een coherente 

ruimte. 

De gemeente creëert het kader en de spelregels binnen de contouren van het Decreet Grond- en pandenbeleid 

en de Wooncode, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de private ontwikkelaars en de particuliere 

(ver)bouwers geven er uitvoering aan en passen de regels correct toe.  Individuele burgers kunnen bij de 

gemeente terecht voor informatie en ondersteuning. 

Het thema wonen kan niet los gezien worden van een goede ruimtelijke ordening, veilige en vlotte 

verkeersstromen en energetische en ecologische principes. We kiezen voor een gemeente met een landelijk 

uitzicht en we versterken onze drie dorpskernen tot aangename en levendige centra. In het kader van dit 

beleidsdomein legt CD&V volgende belangrijke accenten: 

 

 Er wordt verder gewerkt aan het woonomgevingsplan,  waarbij zones worden afgebakend waarbinnen 

bepaalde woningvormen zijn toegelaten en welke richtlijnen omvat.   Deze zullen getoetst worden aan 

de werkelijkheid.  Nadien wordt  een RUP woonkernen opgesteld, waarvan de regels bindend zullen zijn. 

Hierbij wordt rekening gehouden naar het behoud van het landelijke karakter en een veilige, groene 

omgeving. 

 Elke kern van een deelgemeente moet leefbaar blijven en aantrekkelijk zijn.  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.  

 Er wordt gestreefd naar het behoud van het loket wonen en ruimtelijke ordening,  waar burgers terecht 

kunnen i.v.m. al hun vragen betreffende wonen (subsidies, kwaliteitsnormen,  bouwmogelijkheden en 

vereisten bij bouwen/renoveren …) om op deze manier onze mensen maximaal en persoonlijk te 

kunnen informeren. 

 Om betaalbaar wonen aan te bieden in onze gemeente, willen we blijven streven dat bij toewijzing van 

sociale woningen mensen met een band met onze gemeente hier voorrang krijgen. Ook werken we hier 

verder aan ons sociaal objectief. 

 Inspelen op behoeftes zoals ouderenwoningen, serviceflats en deze gecombineerd met andere 

woonvormen. 

 Verdere deelname in het project Kempens woonplatform, waar we mede door IOK verder een 

beleidsvisie op wonen uitwerken. 
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Mensen willen deel uitmaken van een aangename en zorgzame buurt. Daarom gaan we voor een beleid dat de 

levenskwaliteit versterkt.  

 

OCMW 

 Er zal vanaf 2019 geen aparte OCMW raad meer zijn, de gemeenteraadsleden zullen beslissen over de 

OCMW materie. In deze overgang zal CD&V waken over het behoud en verdere uitbouw van een lokaal 

sociaal beleid. De huidige dienstverlening blijft gegarandeerd. 

 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. 

 We engageren ons 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.  We  moeten 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. 

 We moeten 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 willen we nog meer samenwerken met naburige OCMW’s en gemeenten. De 

site rond woonzorgcentrum Ter Nethe uitbreiden met dagopvang en kortverblijf voor ouderen, personen 

met een handicap en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

 

 

Armoedebestrijding 
De financiële en economische crisis heeft in Hulshout ook negatieve gevolgen gehad voor de tewerkstelling en 

trof ook hier vele gezinnen, een nieuwe groep met risico op armoede.  We mogen hier niet blind voor zijn.  Daarom 

is actief armoede bestrijden een belangrijke doelstelling met als uitgangspunt het beschermen van alle 

maatschappelijk kwetsbaren.   

 

 CD&V wil verder werk maken van een integraal activeringsbeleid 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, …  

 Ter bestrijding van kinderarmoede werken we samen met het Huis van het Kind en de scholen. De 

scholen krijgen een budget voor hun acties tegen kinderarmoede. 

 

 

Zorg en vergrijzing 

Hulshoutenaren moeten in de mogelijkheid zijn om de nodige zorg te kunnen krijgen binnen de eigen gemeente.  

Deze zorg voor ouderen en personen met een handicap zal zich daarom ook in de eerste plaats richten op 

Hulshoutenaren.   
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 De bestaande diensten (Minder Mobielen Centrale, rolmobiel, maaltijden aan huis, gezinszorg, klus- en 

verhuisdienst, …)  zullen door een informatiecampagne verder kenbaar gemaakt worden aan deze 

doelgroep. 

 Uit de enquête ‘Oud maar niet out’ van 2009 en het ouderenbehoeftenonderzoek van 2015 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.   

 We willen zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen. 

 Het masterplan zorgpark uitwerken met integratie van verschillende woonvormen voor ouderen en/of 

personen met een handicap. We geven organisaties die deze woonvormen aanbieden de kans om te 

bouwen op gemeentegrond. We willen een aangepast woonaanbod voor elke doelgroep. 

In dit zorgpark zal ook ruimte zijn voor ontspanning, petanque, een dierenparkje, speeltuintje, …  

 Het woonzorgcentrum werkt met respect voor zijn bewoners maar ook met respect voor zijn personeel.   

 

 

Sociale ontmoetingsplaats 
CD&V vindt het 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. 

 

 

Gezonde gemeente 
 Het gemeentebestuur moet flankerende en structurele maatregelen nemen voor gezondheid en dit 

doorheen domeinen zoals cultuur, sport, jeugd, onderwijs, werk,… 

 Het charter van de ‘Gezonde Gemeente’ werd reeds 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. 

 

 

Ontwikkelingssamenwerking 
Sterk voor de zwakkeren betekent ook dat we ons engageren voor projecten in het Zuiden. 

 Hulshout heeft als Fair Trade gemeente de traditie om met respect en aandacht samen te werken met 

mensen en organisaties uit de ontwikkelingslanden.  Zij worden erkend als partners en hun producten 

krijgen, naast de lokaal geproduceerde producten,  een vooraanstaande plaats. 

 Voor ontwikkelingshulp willen we blijven werken met eigen acties en engagementen. Initiatieven van 

Hulshoutenaren worden in eerste plaats ondersteund. 


