
Ons dorp is de afgelopen twintig jaar sterk
veranderd. Officieel zijn we nu een
"landelijke gemeente met verstedelijkt
karakter". Er kwamen de voorbije jaren
veel mensen bij en dat had zijn invloed op
het samenleven in ons dorp. We zouden
niet willen dat Hulshout herleid wordt tot
een slaapdorp en al helemaal niet dat het
wordt overgelaten aan verzuring - stel je
voor dat die verzuring de lokale politiek

zou aantasten! Daarom zetten we ons
elke dag in voor een gezellig en warm
Hulshout. Het cultuurbudget is een van de
middelen die het sociale weefsel kunnen
helpen versterken. Trouwens, een
buurtfeest is een ideale gelegenheid om je
buren wat beter te leren kennen.
Zie je zo'n feest eigenlijk wel zitten, wacht
dan niet tot iemand anders het initiatief
neemt, organiseer het gewoon zelf!

Sinds 2014 bieden we subsidies voor
wijkfeesten aan, als stimulans om
mensen samen te brengen. Samen met
drie andere buren vul je het
aanvraagformulier in (te vinden op de
gemeentelijke website) en dan kunnen
jullie een toelage van 70 euro krijgen. Geen
astronomisch bedrag, maar het kan

drempels helpen overwinnen. Klop dus
gerust eens aan bij de buren! In 2015
waren er zo al een aantal wijkfeesten,
maar er is nog voldoende budget om
bijkomende initiatieven te ondersteunen –
ook dat van jullie! Laat die
winterbarbecues dus maar komen…

Je vindt alle informatie in verband met
doelgroep, voorwaarden en meer op

www.hulshout.be. Klik door op Vrije tijd >
Cultuur > Subsidies.

Twijfel je nog of weet je niet hoe het aan
te pakken? Surf dan eens naar
www.topfeest.be/soorten/buurtfeest.
Daar vind je praktische informatie en tips
om van je buurtfeest een succes te
maken.

GROENKRANT
GROEN HULSHOUT  >  HERFST 2015

DIT MOET U WETEN
OVER DE KLIMAATTOP
IN PARIJS

BEHOEFTENONDERZOEK
BIJ ZESTIGPLUSSERS :
DE EERSTE RESULTATEN

©
 F

ot
o:

 e
ig

en
 fo

to

©
 F

ot
o:

 b
ig

st
oc

k.
co

m

> Feesten met de buren: aangenaam en gezellig met een natje en een droogje.

KENT U DE BUREN?
Kunnen we Hulshout nog gezelliger maken? De sfeer
verbeteren, meer in contact komen met elkaar?
We communiceren waarschijnlijk meer dan vroeger, via
facebook, twitter, sms enz. Maar de echte knuffel, het hart
onder de riem, de bemoedigende woorden uit de mond van je
vrienden, buren, collega’s of leden van je sport- of
cultuurvereniging...: die doen nog net iets meer deugd.

RIST HEYLEN
Schepen
rist.heylen@groen-hulshout.be

De opwarming van de aarde omkeren nu het nog kan.>

TOM AERNOUTS
Energiespecialist
tom.aernouts@groen-hulshout.be

Klimaatopwarming: wat doen we eraan?
Op 30 november begint in Parijs de klimaatconferentie van de
Verenigde Naties. Twee weken lang werkt de internationale
gemeenschap er aan afspraken die de opwarming van de aarde
kunnen tegengaan.

Volgens voorspellingen krijgt ons land tegen 2100 af te rekenen
met zware overstromingen en torenhoge kosten door de
stijgende zeespiegel. Bovendien komt de watervoorziening in het
gedrang omdat de grondwaterbronnen opdrogen. In armere delen
van de wereld zullen droogtes en natuurrampen veel zwaardere
gevolgen hebben. De leefomstandigheden zullen daar zodanig
verslechteren dat de mensen er wel moeten vertrekken.
Ons neerleggen bij die doemscenario's? Nee toch! Laat ons in
actie schieten en massaal inzetten op energiebesparing en op
hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Ook in Hulshout hebben we dit begrepen. We gaan niet afwach-
ten wat de politieke leiders in Parijs beslissen. We bekijken nu al
hoe onze gemeente beter kan inzetten op die hernieuwbare
energiebronnen. Daarom wordt alvast de mogelijkheid van de
inplanting van een windmolen op Hulshouts grondgebied grondig
onderzocht.

Geniet mee van een gezellig en warm
Hulshout
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In Vlaanderen zijn we koplopers in het
inzamelen en recycleren van glas, papier,
plastic en kleding. Spullen krijgen een
tweede leven via de kringwinkels.
Repaircafés, waar mensen samen dingen
herstellen in plaats van ze weg te gooien,
kennen een groeiend succes.
De circulaire economie is niet alleen voor
alternatievelingen en hipsters, ook grote
bedrijven draaien erin mee. Het Antwerpse
bedrijf Umicore bijvoorbeeld is een pionier
van wereldformaat en recycleert kostbare
metalen zoals platina, zilver, zelfs goud,
uit laptops en gsm’s zodat ze opnieuw
kunnen gebruikt worden. De
bouwindustrie streeft naar het beperken
van bouwafval en het (hoogwaardig)
recycleren van bouwmaterialen.
Gips bijvoorbeeld kan oneindig hergebruikt
worden als grondstof.

De basisgedachte van een circulaire
economie gaat echter nog veel verder dan
recyclage en hergebruik. Het gaat ook
over hoe producten gemaakt worden.
De producten van de toekomst zijn niet
alleen energiezuinig en gemaakt uit
duurzame materialen, ze zijn ook zo
gefabriceerd dat ze gemakkelijk hersteld
kunnen worden.
In plaats van waarde te vernietigen, zoals
nu gebeurt in onze wegwerpeconomie,
wordt in een circulaire economie
voortdurend nieuwe waarde gecreëerd.
Vooral elektronica zoals smartphones,
printers, … worden vaak zo gemaakt dat
ze niet al te lang meegaan. Onderdelen
zitten vastgelijmd of zijn na een paar jaar
al niet meer verkrijgbaar, zodat je wel
verplicht wordt een volledig nieuw

product aan te schaffen, ook al is er maar
één onderdeeltje stuk. Er komen gelukkig
steeds meer innovatieve bedrijven die
afval opnieuw willen gebruiken zoals het
bedrijf Nearly New Office Facilities dat
nieuwe bureaus maakt van oud materiaal
en de Fairphone, een smartphone gemaakt
om zo lang mogelijk mee te gaan.
Berekeningen tonen aan dat de circulaire
economie in Vlaanderen zou kunnen
zorgen voor 2,3 miljard euro toegevoegde
waarde en 27.000 nieuwe jobs. Als
Vlaanderen daarenboven ook nog eens
meer werk zou maken van
energiebesparing, zou ons dat een
bijkomende 3,4 tot zelfs 6,1 miljard euro
kunnen opleveren.
Financiële winst en jobs liggen voor het
rapen, maar helaas verzuimen de huidige
regeringen om de bakens hiervoor uit te

zetten. Groen zal de komende maanden
voorstellen op tafel leggen om de
circulaire economie in Vlaanderen te
boosten zodat Vlaanderen haar
voortrekkersrol in recyclage eindelijk kan
verzilveren.
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WOUTER VAN BESIEN
Vlaams volksvertegenwoordiger
Wouter.vanbesien@groen.be

TOM CAALS
Fractieleider Groen provincieraad
tom.caals@groen.be

KRISTOF CALVO
Federaal fractieleider
kristof.calvo@groen.be

Kristof Calvo: "Dit land verdient beter: eerlijke, eenvoudige en
groene belastingen."

Tom Caals: "De provincies worden uitgekleed in plaats van
afgeschaft."

>

>

In plaats van waarde te vernietigen, zoals in onze wegwerpeconomie, wordt in
een circulaire economie voortdurend nieuwe waarde gecreëerd.

>

DE ECONOMIE VAN DE
TOEKOMST IS CIRCULAIR

De laatste tijd wordt er meer en meer gesproken over
‘circulaire economie’. Dat is een economie zonder afval. 
Het afval wordt gewoon opnieuw gebruikt als grondstof. 
Is dat echt mogelijk? Ja.

Provincie onder curatele van de stad?
De Vlaamse regering besliste onlangs over het verdere bestaan van
de provincies. Ze zullen minder taken krijgen, en vele goede
initiatieven rond welzijn, cultuur, sport en jeugd dreigen te
verdwijnen. De stad krijgt een veto op beslissingen van de provincie.
Wie sprak er van vereenvoudiging? Vele organisaties en sectoren
zijn ongerust. De situatie van de musea rond Mode, Foto en
Edelsmeedkunst is onzeker. De fiscale situatie van Antwerpen
maakt dat mensen straks meer belasting dreigen te betalen voor
minder provincie.

Groen vindt overleg tussen stad en rand cruciaal en pleit daarom
voor stadsgewesten. Bestuurlijke hervormingen verdienen een
doordachte aanpak.

Tijd voor een echte tax shift

Voor Groen is het al geruime tijd een belangrijk speerpunt: lagere
lasten op arbeid. We moeten onze fiscaliteit grondig durven
verschuiven richting milieuvervuiling en een bijdrage van de
grootste vermogens. We keken dan ook erg uit naar de afloop van de
tax shift van de regering Michel. Groot was dan ook de teleurstelling
toen bleek dat deze tax shift uitdraaide op een sisser.

De operatie rechtvaardigheid en vereenvoudiging blijft uit. Sterker
nog, de middenklasse en mensen die moeilijk hebben krijgen
opnieuw een reeks facturen voorgeschoteld. Aan het systeem van
bedrijfswagens, het subsidiëren van file en fijn stof, verandert er
niets. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens komt er niet.
Er komt enkel een mini-speculatietaks van 28 miljoen euro, terwijl er
nog eens bijkomend 1,5 miljard bespaard wordt in de sociale
zekerheid.

Een trendbreuk blijft uit door de vele taboes. Wij zullen de regering
Michel blijven bestoken met voorstellen en alternatieven. Want dit
land verdient beter: eerlijke, eenvoudige en groene belastingen.

2

De circulaire economie kan zorgen
voor 2,3 miljard toegevoegde waarde
en 27.000 nieuwe jobs.



De bevolking 
wil het, de 
bedrijven willen 
het, nu is het 
aan de politiek 
om leiderschap 
te tonen.
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2015 is het jaar van het klimaat. Het jaar waarin Obama, Radiohead en 
zelfs de paus aan de klimaatalarmbel trekken en overal ter wereld 
burgers massaal van zich laten horen. Ook in ons land blaast de 
klimaatbeweging verzamelen. Negenduizend Belgen, waaronder 
enkele bekende gezichten, brengen onze regeringen voor de 
rechtbank, uit liefde voor het klimaat. In heel het land zijn wakkere 
burgers intussen onderweg naar Parijs, waar eind november een 
cruciale klimaattop plaatsvindt. Wat daar precies op het spel 
staat en waarom dat ook voor jou belangrijk is, ontdek je hier.

KLIMAATTOP PARIJS
De vijf heetste vragen over de top waar de hele wereld het over heeft 

Ondek al onze voorstellen 
en het laatste nieuws over 

onze klimaatcampagne:  
GROEN.BE/KLIMAATUITDAGINGEN 
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Wat staat er op het spel in Parijs?

Wat moet het beleid doen?

Hoe groot is de kans 
op een akkoord?

Waarom is dat voor mij belangrijk?

De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespan-
nen. De wereldleiders van 190 landen zullen er 
tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Ver-
enigde Naties onderhandelen over een nieuw 
globaal klimaatakkoord dat de opvolger moet 
worden van het Kyoto-protocol. De inzet? Een 
ambitieus internationaal klimaatbeleid dat 
landen wereldwijd internationaal bindende doel-
stellingen oplegt om hun uitstoot van broeikas-
gassen voor de komende tien tot vijftien jaar aan 
banden te leggen. 

Klimaatverandering treft nu al wereldwijd mil-
joenen mensen. Als we niets doen, zal onze aarde 
tegen eind deze eeuw met twee graden Celsius 
opwarmen en wordt de situatie onomkeerbaar. 
Alleen een glazen bol kan voorspellen wat dat 
precies betekent, maar één ding is zeker: hoe 
hoger het kwik stijgt, hoe kleiner de kans dat 
we ons collectief kunnen wapenen, tegen meer 
extreme weersomstandigheden, een stijgende 
zeespiegel en smeltend poolijs. Vooral de meest 
kwetsbare mensen zullen het hardst getrof-
fen worden, in het Zuiden maar ook hier. Daarom 
zijn klimaatrechtvaardigheid en sociale recht-
vaardigheid voor Groen twee zijden van dezelfde 
medaille. Alleen als we allemaal samen een 
inspanning leveren, kan er echt iets veranderen.

De temperatuur onder de twee graden houden 
is perfect mogelijk, maar vraagt moed, wils-
kracht en leiderschap. Europa en België kunnen 
daarin een belangrijke rol spelen. De klimaattop 
is het moment om ook onze ministers wakker te 
schudden om mee koploper te worden naar een 
klimaatneutraal Europa in 2050. Met vier klimaat-
uitdagingen daagt Groen onze ministers verant-
woordelijk voor energie, mobiliteit, landbouw en 
economie daarom uit om elk binnen hun beleids-
domein werk te maken van een ambitieus en 
inspirerend klimaatbeleid dat goed is voor de bur-

We mogen gerust hoopvol zijn. De klimaatbe-
weging beleeft een renaissance. Nog nooit was 
er zoveel goodwill en actie. De grote vervuilers 
zullen in Parijs naar alle waarschijnlijkheid wel 
het akkoord tekenen en ratificeren. Ook China, 
de Verenigde Staten en zelfs de paus nemen een 
duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen gaan 
overal in de samenleving burgers en bedrijven aan 
de slag met innovatieve oplossingen. Al die hoop-
volle klimaatinitiatieven samen leggen de kiem 
van verandering en maken duidelijk dat mensen 
actie willen.  Het is die druk van onderuit die er 
mee kan voor zorgen dat we in Parijs een sterker 
akkoord uit de brand slepen.

Klimaatverandering gaat niet alleen om de planeet 
redden. De klimaatstrijd is het perfecte excuus om 
in België, Europa en de hele wereld werk te maken 
van een betere samenleving, op maat van mens én 
planeet. Want maatregelen nemen voor het kli-
maat heeft overal ter wereld een positief effect 
op het dagelijkse leven van mensen. Het zorgt voor 
meer jobs, gezondere en meer energieonafhanke-
lijke burgers en leefbaardere steden en gemeen-
ten. Een Europa met meer hernieuwbare energie en 
minder vervuiling levert 420.000 Europeanen een 
job op en spaart Europa jaarlijks 46.000 vroegtij-
dige sterfgevallen en 150 miljard euro aan energie-
kosten uit.

gers, verenigingen en bedrijven van dit land. Want 
in al deze beleidsdomeinen liggen de innovatieve 
oplossingen al op tafel. De politieke wil en durf om 
keuzes te maken, daar wachten we op.

Waarom is twee graden cruciaal?

MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen
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Groen nam een trekkersrol op zich bij dit hele
onderzoek. Wij geloven immers in strategisch
denken vanuit een visie gebaseerd op de reële
noden. We willen Hulshout mee vorm geven op
maat van onze 60-plussers. Zulk een
voorafgaand behoeftenonderzoek is dan een
onmisbare bron van informatie om te werken
aan een ouderenbeleidsplan en na te denken
over hoe de zorg in Hulshout er moet uitzien.

We kozen voor samenwerking met de VUB, die
in zo veel mogelijk gemeenten hetzelfde
onderzoek doet en de resultaten onderling
vergelijkt. Het gaat over thema’s zoals inkomen
en financiële draagkracht, woonsituatie,
buurtbetrokkenheid, gezondheid, welbevinden
en maatschappelijke participatie. De
Hulshoutse resultaten worden ook vergeleken
met het gemiddelde van de provincie
Antwerpen en met dat van heel Vlaanderen.

In het najaar van 2014 moesten de antwoorden
dan nog vraag per vraag ingevoerd worden in
het systeem van de VUB-onderzoekers: een
tijdrovend werkje, dat menige avond of
zondagnamiddag in beslag nam. Samen met de
maatschappelijk werkers en de voorzitter van
het OCMW is het gelukt om die schat aan
informatie helemaal in te voeren.

En nu is het zover. De VUB-onderzoekers zijn
klaar met het verwerken van de gegevens en

op dinsdag 22 september werden  de eerste
resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
Zo blijkt alvast dat de 60-plussers graag in
Hulshout wonen en vaak een goed contact
hebben met de mensen uit hun buurt.
Daarnaast zien we dat hun inkomen gemiddeld
wat hoger ligt dan in de provincie Antwerpen en
in Vlaanderen. Niettemin geven meer mensen
aan dat ze moeilijk rondkomen. Een belangrijk
knelpunt dat onze 60-plussers verder
signaleren, is de verkeersdrukte.

Wat ook opviel in de eerste resultaten, is dat
nog heel wat mensen zich in de toekomst
willen inzetten als vrijwilliger. Onze gemeente
scoort daar ver boven het gemiddelde. Een heel
positief en warm signaal en een bewijs dat de
mensen in Hulshout zich willen inzetten met en
voor elkaar.
Nu is het aan ons om met die cijfers aan de slag
te gaan en Hulshout verder vorm te geven.
Een heel fijne opdracht!
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Hulshout blijkt een warme gemeente dankzij de inzet van onbaatzuchtige vrijwilligers.>

4 BEHOEFTENONDERZOEK BIJ
60+ : DE EERSTE RESULTATEN

In het voorjaar van 2014 gingen 40 Hulshoutse enquêteurs langs bij
meer dan 400 mensen, met een vragenlijst van 40 bladzijden. Het
was een hele klus. Sommige vragen waren bovendien flink moeilijk.
Mensen moesten ook wel wat over zichzelf prijsgeven. Maar de
eerste resultaten geven alvast een positief beeld.

KATRIEN MONSECOUR
Lid Vast Bureau OCMW
katrien.monsecour@groen-hulshout.be

Nieuwe investeerder voor "In de soep"
“In de soep” heeft een nieuwe thuis gekregen, niet letterlijk
maar figuurlijk. Het soepatelier stelt mensen tewerk die
naast het normale arbeidscircuit vallen. Maar het
stopzetten van de Europese subsidies zette het project op
de helling. De zoektocht naar een nieuwe investeerder
leidde na heel wat wikken en wegen naar de Kringloop-
winkel Zuiderkempen. Sinds 1 juli werkt het soepatelier
onder de vleugels van de kringloopwinkel.
De soep stapte uit de vzw Lokaal Werk en krijgt zo toch een
nieuwe toekomst. Dit was niet mogelijk geweest zonder de
inzet en het geloof in het initiatief van iedereen die bij deze
verandering betrokken was: de vzw, de mensen van de soep,
de administraties van de OCMW's en de Kringloopwinkel
Zuiderkempen.
Voor de inwoners van Hulshout verandert er overigens niets.
Het soepatelier zit nog steeds in het oude klooster in Heultje
en er wordt net zoals vroeger elke dag lekkere, verse soep
gemaakt voor wie dat wil. En er zijn nog steeds heel veel
mensen, organisaties, scholen en bedrijven die dat kunnen
smaken!

 -

Behoeftenonderzoek (zie ook hiernaast)
We willen nog eens stilstaan bij de vele mensen die het
onderzoek bij de 60-plussers mogelijk hebben gemaakt:
- de 420 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld en heel
hard hun best hebben gedaan om de vele en soms moeilijke
vragen te beantwoorden;
- de enquêteurs die heel dikwijls, door weer en wind, op pad
gingen om vragenlijsten te bezorgen en mensen te helpen bij
het invullen;
- de mensen van ons OCMW die erg veel tijd hebben
gestoken in de praktische organisatie, ondersteuning en
realisatie van het onderzoek.

Hartelijk bedankt voor al jullie kostbare tijd 
en tomeloze inzet!

-

Is het gras altijd groener 
aan de andere kant?
Onze schepen Rist wordt niet alleen veelvuldig door de
oppositie geïnterpelleerd, maar ook door de eigen leden. Zo
kreeg hij bijvoorbeeld op de vergadering een vraag over een
stukje gras dat plastic blijkt te zijn en waarvan we ons
afvragen of dat niet beter (lees: Groener) kan.
Soms is er een verklaring, en vaak is die eenvoudig.
Grappig is te zien dat de oppositie soms net dezelfde dingen
opmerkt in de gemeente en die dan op de agenda van de
gemeenteraad plaatst. Ook al blijft de verklaring nog steeds
even eenvoudig, toch is het op de gemeenteraad dikwijls
moeilijker uit te leggen. Er wordt namelijk weinig echt
geluisterd en te vaak in clichés gedacht, en dan is het
moeilijk om uit te leggen waarom er al eens boom gekapt
wordt ... of ergens een stuk plastic gebruikt wordt.
Maar wees gerust, we houden aan onze principes: er mogen
dus gerust meer bomen komen, en minder plastic zien we
zeker ook wel zitten.
Hoe het nu zit met dat bewuste stukje plastic gras weten
we nog niet bij het schrijven van deze tekst, dat kan je
volgen via onze andere kanalen (website, facebook,
twitter...); of kom eens langs op de gemeenteraad, maak de
gesprekken mee en oordeel zelf.
Of nog beter: kom lekker mee discussiëren op een Groen-
vergadering. De clichés zullen verdwijnen als sneeuw voor
de zon. De principes niet, wees daar maar zeker van!

CONTACT Groen Hulshout

Rist Heylen

Heibaan 150

2235 Hulshout

0473 53 65 94

info@groen-hulshout.be

www.groen-hulshout.be

@GroenHulshout

www.facebook.com/

groenhulshout

Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.
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