
Hier

Het klimaatactieplan in 
volle vaart. Ingrepen die 
goed zijn voor milieu én 
portemonnee.

HULSHOUT IN OMSCHAKELING
Een ambitieus klimaatplan  zo 
maken we van Hulshout een 
klimaatvriendelijke en 
energiezuinige gemeente.

SPEELBOS  
Met een ijzersterk dossier hebben we 
subsidies binnengehaald voor de 
aankoop van een speelbos in de 
Herebossen en in het najaar 
beginnen we met de aanplanting. 

GROENDAK
Nog meer subsidies kregen we voor 

de aanleg van een groendak op het 
rusthuis Ter Nethe, net als bij het 
speelbos met een onderscheiding 
voor ons aanvraagdossier 

Voor de realisatie van het groendak 
kregen we 75.000 euro subsidies van 
de provincie. Het rusthuis zal 
daardoor koeler zijn in de zomer en 
warmer in de winter en we maken van 
een levenloos dak een bruisende 
biotoop voor de bijen. We hopen een 
voorbeeld te zijn voor andere 
rusthuizen in de regio.

ELEKTRISCHE FIETSEN
De samenaankoop elektrische 
fietsen is gelanceerd. Maar liefst 160 
mensen uit onze gemeente tekenden 
in. Maar we willen nog verder gaan in 
het aanbod van alternatieven voor 
vervoer.

AUTODELEN
 Dit jaar ontplooien we het Cambio 
autodeelsysteem in Hulshout. Zo 
vangen we het gebrek aan openbaar 
vervoer deels op. We plaatsen twee 

auto’s in Hulshout, een in 
Westmeerbeek en een in Houtvenne. 
Via een website kun je de auto 
reserveren. 

Ook de gemeentelijke dienstwagen 
plaatsen we in het systeem, dus 
vanaf nu kom je  Hulshoutlogo overal 
tegen. Deze auto's huren is bijzonder 
voordelig als je minder dan 10.000 km 
per jaar aflegt.  Lees op 
www.cambio.be alle details na van 
het abonnement. Hopelijk kunnen we 
je de aankoop van een (tweede) 
wagen besparen.

in Hulshout

Hulshout in transitie

Een vrijwilligster aan het woord

Zorgen voor zorg

© Jan HendrickxSchepen Rist Heylen , de stimulator van de transitie.



HIER

Christel Striekwold
GEËNGAGEERDE VRIJWILLIGSTER IN HART EN NIEREN.

“Ik verhuisde in de zomer van 2016 van Leuven naar Hulshout. Dat was 
een hele verandering, maar ik was op zoek naar meer rust”, legt 
Christel uit. 

Christel is getrouwd met een  Nigeriaan en samen hebben ze een dochter van 
een half jaar. “Ik bezocht Afrika een paar keer maar mijn man leerde ik kennen in 
Leuven” zegt ze. Het duurde 3 jaar voordat hij verblijfsdocumenten kreeg en ze 
officieel bij elkaar mochten wonen.

“Ik heb persoonlijk ervaren dat er echt demotivatiebeleid wordt 
gevoerd voor mensen die een partner kiezen van buiten Europa. Dat 
botst enorm met mijn persoonlijke waarden.”  Ze is, meer dan ooit, een 
voorvechter voor een samenleving die kansen geeft aan iedereen. 

Christel werkt als begeleider voor mensen met een mentale beperking, ze doet 

ook veel vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland. “Ik vind dat een enorme 
meerwaarde”, zegt ze. “Als je je vrijwillig ergens voor inzet, leer je veel bij. Niet 
alleen over maatschappelijke thema’s, ook over jezelf.”

“Ik denk dat mijn politieke ambitie gevormd is door een combinatie van al deze 
verschillende ervaringen. "Na mijn eerste  verre reis zag ik al dat niets  zwart-
wit is en dat ik meer te leren had van de mensen ter plaatse dan zij van mij. 
Families willen uiteindelijk allemaal hetzelfde, het beste voor hun 
gezin. Mensen zijn helemaal niet zo verschillend als men soms denkt.”

“Ik geloof dat we zaken minder vanzelfsprekend moeten beschouwen en 
moeten inzetten op duurzamer beleid. Dan heb ik het niet alleen over het 
milieu. We moeten ook duurzamer omgaan met onszelf en elkaar. Wat mij 
betreft mag het minder ikke en meer ONS zijn. Begrip, verdraagzaamheid en 
solidariteit. Daar is toch iedereen bij gebaat?”.

Getrouwd met een Afrikaan, merk ik dat ik vaak de rol van cultureel bemiddelaar op moet nemen. Ik zie als geen ander waar 
cultuurverschillen of overeenkomsten zijn. Soms is dat vervelend, maar over het algemeen is het een meerwaarde. Is dat de idealist in mij?

© Jan Hendrickx
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SAMEN BOUWEN AAN
EEN GROENERE TOEKOMST

De wereld is niet meer …

wat-ie was 40 jaar geleden. Smartphone en tablet bestonden nog niet. Martine 
Tanghe werd de eerste vrouw op de BRT nieuwsdienst. De verfilming van De 
Witte van Sichem, door Robbe de Hert, was het hoogtepunt van de Vlaamse 
cinema. Maar dat is het verleden.

Wij zijn in Hulshout aan de slag gegaan met de huidige realiteit. De auto is niet 
langer koning van de weg: we maken plaats voor de andere 
weggebruikers. Duurzame energie-oplossingen nu bepalen de toekomst van 
onze kinderen. We hebben in het begin van de legislatuur hard onderhandeld 
om een duurzaamheidsambtenaar te kunnen aanstellen. Zijn meerwaarde is 
ondertussen dubbel en dik duidelijk geworden. 

Hulshout is de voorbije decennia snel gegroeid, daarover mogen we niet naief 
zijn, maar dat is niet zo maar te stoppen. Met het woonomgevingsplan geven 
we de ruimtelijke ordening op een leefbare en betaalbare manier vorm.

ZORGEN VOOR ZORG

WATERPLANTEN GROTE NETE

Eind vorig jaar publiceerde VMM 
een tweede tussentijds rapport 
over het ontbreken van 
waterplanten in de Grote Nete 
tussen Geel en Lier. Een 
belangrijke vaststelling is dat er 
op de bodem van de Grote Nete 
sinds enkele jaren zeer weinig slib 
te vinden is. Mogelijk bevatte dit 
slib een zaadbank voor de 
waterplanten. Om de oorzaak 
hiervan te achterhalen is verder 
onderzoek nodig.
Er wordt ook nog altijd onderzoek 
verricht naar de invloed van 
Chinese wolhandkrabben en de 
aanwezigheid van 
ethyleendiaminetetra-azijnzuur.
Je vindt een versie van het rapport 
met titel als macrofyten-in-de-
grote-nete-1 op www.vmm.be/
publicaties.

OCMW FAIRTRADE.

Onze gemeente is goed op weg 
om de titel van “FairTrade 
Gemeente” te behalen.
De gemeentelijke diensten waren 
al overgeschakeld op Fairtrade 
producten, het OCMW is nu 
gevolgd.
Koffie, thee, suiker en fruitsap 
worden voortaan aangekocht bij 
de Hulshoutse Oxfam 
Wereldwinkel zowel voor intern 
gebruik als voor bij vergaderingen 
en activiteiten.

SITE SCHOOLSTRAAT

De renovatie van de Schoolstraat 
site in Houtvenne is nu ook 
afgerond.
Vooral voor de fanfare betekent 
dat goed nieuws. Maar ook de 
andere verenigingen beschikken 
nu over nieuwe gebouwen. En de 
ruimte tussen de gebouwen kan 
uitgroeien tot een 
ontmoetingsplaats voor de ganse 
dorpsgemeenschap.

TOM AERNOUTS
Voorzitter Groen Hulshout
voorzitter@groen-hulshout.be

KATRIEN MONSECOUR
lid OCMW raad
katrien.monsecour@groen-
hulshout.be

Onze lokale verenigingen vangen 
nieuwe Hulshoutenaren mee op. Een 
hele uitdaging waarin we ze verster-
ken met duidelijke en transparante 
subsidieregels, ondersteuning om 
samenwerkingen aan te gaan en 
opwaardering van hun infrastructuur. 

En zowel voor de nieuwelingen als de 
geboren-en-getogen Hulshoutenaar 
hebben we een actieplan opgezet – 
na een grondig behoefte-onderzoek – 
om er voor te zorgen dat ze hun oude 
dag zo lang mogelijk in hun ver-
trouwde omgeving kunnen beleven.

We willen ook de komende jaren 
Hulshout mee vorm blijven geven, 
met ideeën die vertrekken vanuit de 
nieuwe, échte realiteit en met het oog 
op de toekomst. Niet door vast te 
houden aan oude recepten en 
middeltjes. We zullen die ideeën de 
komende maanden met veel 
enthousiasme aan jullie voorleggen, 
om jullie te overtuigen dat het echt 
wel anders kan!

Zorgen voor de toekomst en zorgen 
voor mensen. Welke zorg kunnen we 
de Hulshoutenaar aanbieden? Het zijn 
thema’s die de voorbije jaren hoog op 
onze agenda stonden. Tijd dus voor 
een update.

Binnenkort starten we met de 
bouw van een CADO, een 
kleinschalige dagopvang voor 
bejaarden.  Er wordt overdag opvang 
geboden op een plek die zo huiselijk 
mogelijk aanvoelt in een sfeer die 
dicht aansluit bij het dagelijks leven. 
Maar tegelijk is er wel professionele 
zorg voorzien. Als alles goed loopt, 
zal de CADO begin 2019 open gaan.

Ondertussen blijven we 
investeren in de zorg voor onze 
bejaarden. Het Woonzorgcentrum 
Ter Nethe krijgt een nieuw groendak 
met als belangrijk voordeel het 
verkoelende effect, op warme 

zomerdagen een belangrijke 
meerwaarde voor onze bewoners.  
Daarnaast zijn er in het 
woonzorgcentrum ook investeringen 
gedaan die het leven van de 
bewoners rechtstreeks ten goede 
komen. Nieuwe maaltijdkarren zorgen 
ervoor dat er nog meer rekening 
gehouden kan worden met de 
wensen van de bewoners. En nieuwe 
poetsmachines helpen de poetsploeg 
bij het onderhoud.

Mede dankzij de inzet en 
verschillende initiatieven  van de 
vrijwilligers en het personeel van Ter 
Nethe leverde de open dag in 
september een mooi bedrag op zodat 
een ‘tovertafel’ aangekocht kan 
worden. Dit innovatief toestel 
maakt projecties op een tafel om 
bewoners op interactieve wijze te 
stimuleren.  De tafel kan alvast 
rekenen op een enthousiast onthaal!



GROEN

Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, 
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die 
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een 
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan 
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor 
échte verandering.’

Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand 
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt 
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: 
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’

Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. 
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet 
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen 
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze 

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn 
van het leven verschijnen.’

Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone 
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn 
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom 
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor 
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, 
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving.  
Doe mee op www.groen.be/doemee

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci



GROEN

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft 
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch 
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs 
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al 
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’

De Belgische kerncentrales behoren 
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt 
niet verantwoord ze nog langer open 
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buur-
landen beginnen zich terecht zorgen 
te maken. De kerncentrales moeten 
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 
2050 van de Hoge Venen tot de kust 
op wind en zon.’

Maar kunnen we zo wel voldoende 
stroom produceren? ‘Absoluut’, 
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is 
supermachtig, maar hun bangmakerij 

is ongegrond. Verschillende onafhan-
kelijke studies hebben al aangetoond 
dat de overstap naar hernieuwbare 
energie perfect haalbaar is als we de 
juiste keuzes maken. Bovendien is het 
de enige manier om onze elektrici-
teitsfactuur ook op termijn betaalbaar 
te houden.’

Ontdek ons energieplan 
en teken de petitie op  
www.groen.be/energie

SCHONE ENERGIE= 
JOBS, JOBS, JOBS

Veilig oversteken is topprioriteit:  
kruispunten maken we conflictvrij.

2

We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers 
 en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3

Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer 

weg van dorpskernen en scholen.

4

Het verklikken van controles, via apps of de radio,  
wordt verboden.

5

De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan 
naar een brede mobiliteitsopleiding.

© ID/Bas BogaertsVlaams fractieleider Björn Rzoska

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: 
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke 
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven 
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. 
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

‘Met ons verkeersveiligheids-
plan kan jong en oud 
binnenkort weer met een 
gerust hart de straat op’
 BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

© ID/Bas BogaertsFederaal fractieleider Kristof Calvo
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MINDER VRACHTWAGENS 
OP GEWESTWEGEN

Sinds de invoering van het 
rekeningrijden voor vrachtwagens op 
de snelweg zijn de gewestelijke 
wegen tussen de E313 en de E314 
veranderd in één lange colonne 
vrachtwagens. Je kan het probleem 
gemeentelijk aanpakken, maar dan is 
je buurgemeente de dupe. 
Het vrachtroutenetwerk van de 
Kempense gemeenten is nog altijd 
niet uitgewerkt door Ben Weyts. 
En ook op een mobiliteitsstudie is het 
wachten. 

Gemeenten kunnen wel al iets doen, 
zoals beter nadenken over de 
inplanting van industrie. Twee van de 
vier grootste transportbedrijven van 
Vlaanderen liggen hier op minstens 
10 kilometer van waterwegen of 
snelweg. Een historisch probleem. 
Oude industrieterreinen, zoals dat 
van Heultje en Hulshout, kunnen we 
omvormen tot een KMO zone. Grote 
overslagbedrijven met bijhorend 
zwaar verkeer maken dan plaats voor 
kleinere bedrijfsunits voor 
zelfstandigen. De jobs blijven vlakbij 
huis, maar de grote verkeersassen 
worden gespaard. Tegelijk kunnen we 
mee nadenken over een nieuwe 
betere locatie voor de 
transportbedrijven.  

Zo krijgen we de routes van en naar 
school voor onze kinderen weer veilig.

DE WATERTOREN - DE 
SCHAKEL KRIJGT 
GROENE PLUIM

Regio Kempen reikte op haar 
nieuwjaarsreceptie een Groene 
Pluim uit aan doeners die bewijzen 
dat het menselijker, eerlijker en 
gezonder kan. "Meer en meer 
mensen bouwen zelf aan de 
wereld waar ze in willen leven. Die 
mensen wil Groen steunen," aldus 
regiovoorzitter Kim Buyst.

Meer dan 2000 Kempenaars 
stemden voor één van de 
genomineerden. Kristof Calvo, 
fractieleider in de Kamer en Imade 
Annouri, Vlaams parlementslid, 
mochten de pluim overhandigen 
aan De Watertoren - De Schakel in 
Beerse, een groep vrijwilligers die  
mensen in armoede ondersteunt.  
.
Coördinator Jan Jacobs had nog 
een boodschap voor alle politieke 
partijen: "Vrijwilligers doen wat ze 
kunnen, structurele oplossingen  
kunnen echter enkel vanuit het 
beleid komen."

VERGROENING VAN HET WAGENPARK VAN HET 
PROVINCIEBESTUUR UNANIEM GOEDGEKEURD
 
Op de provincieraad van oktober diende Karin Van Hoffelen een voorstel in tot 
vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur en haar entiteiten. 
Voor Groen moet het provinciebestuur zelf het goede voorbeeld geven naar 
steden en gemeenten, vooral in het streven naar een klimaatneutrale 
organisatie tegen 2020. 
 
Tot nu toe deed het provinciebestuur bij aankoop van wagens en vrachtwagens 
geen enkel onderzoek naar alternatieve brandstoffen. In november werd het 
Groen-voorstel echter goedgekeurd en ging de provincieraad akkoord om voor 
elk nieuw dienstvoertuig een kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. 
 
Dit zal gebeuren door enerzijds de ecoscore op te nemen als verplicht 
gunningscriterium bij alle aankopen van voertuigen. De ecoscore zal voor 
minimaal 20% mee genomen worden in de eindbeoordeling. 
 
Anderzijds zal de beoordeling van de prijs voortaan steeds op de total lifecycle 
cost (TLC) van het voertuig worden gebaseerd. Dat wil zeggen dat - naast de 
ecoscore - ook de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht, met inbegrip van 
de eventuele vrijstellingen voor verkeersbelasting en B.I.V. Jaarlijks zullen de 
provinciale entiteiten een evaluatie maken van het aanbod van de verschillende 
aandrijfmodi (benzine, gas, elektriciteit) op de markt. 
 
De provincie maakt bovendien plannen voor het plaatsen van meer elektrische 
laadpalen, want vooral aan het nieuwe Provinciehuis zijn er nauwelijks voorzien. 
 
Karin Van Hoffelen 
Provincieraadslid

KEMPEN
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Op vraag van Groen stemde de provincie in met de 
vergroening van haar wagenpark.
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Valentrein
Jaarlijks organiseert Groen de actie 
“Valentrein” om reizigers te bedanken 
met een kaartje omdat ze voor 
openbaar vervoer kiezen. Ook wij 
wilden op deze trein springen. Helaas, 
een station is er al lang niet meer. En 
de weinige busverbindingen die onze 
gemeente aandoen, nodigen niet uit 
tot actie. Vandaar de teleurstelling in 
het gezicht van onze voorzitter.

1 Boomplantactie
“Een boom voor elke stem” was een 
belofte die we maakten na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012.  
Net voor de winter gaven we in 
samenspraak met Natuurpunt de 
laatste bomen een plaatsje.  Met vele 
kleine en grote handen plantten we 
de laatste bomen aan die het 
natuurgebied tussen de netedijk en 
IJzermael in Westmeerbeek van een 
groene buffer voorzien.

2

Kerkruïne Westmeerbeek
Ongetwijfeld zijn de grote 
steunbalken die sinds kort de ‘Oude 
kerk van Westmeerbeek’ 
ondersteunen je al opgevallen.  Je 
kan er bijna niet naast kijken!  De 
werken zijn een eerste stap in 
restauratie van de ruïne.  Het 
studiebureau kan nu verder gaan met 
zijn onderzoek om van de site een 
mooie rustruimte te maken.

3

Groendak op het rusthuis
Het Woonzorgcentrum krijgt een 
groendak, een renovatie met heel wat 
klimaatvoordelen.  Op warme dagen 
zal  het een belangrijke bescherming 
bieden tegen oververhitting.  Maar 
het zal ook een besparing van ver- 
warmingskosten opleveren en dus 
ook een verlaging van de CO2 
uitstoot.  Mede dankzij een ijzersterk 
dossier van onze duurzaamheids- 
ambtenaar sleepte de gemeente 
hiervoor een subsidie van 75.000 euro 
van de provincie in de wacht.

4
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Doeners uit Hulshout lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

GROEN HULSHOUT WERFT AAN: 
DOENERS

Help je graag bij de organisatie van activiteiten, of schrijf je graag 
artikelen, webposts of persberichten? Of is fotografie of digitale lay-

out meer je ding?
Laat het ons weten via voorzitter@groen-hulshout.be

Wij bieden je een gezellige groep idealisten die een groene toekomst 
willen uitbouwen in Hulshout. Ons principe is: "vele kleintjes 

maken een grote." Dus elke bijdrage die je als vrijwilliger 
hierbij wilt leveren, verwelkomen wij van harte.

Groen Hulshout 

Tom Aernouts

Haverdries 11

2235 Hulshout

0479 71 96 24

voorzitter@groen-hulshout.be 

www.groen-hulshout.be 

     www.facebook.com/groenhulshout

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




