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Scalini ESTPRIT COLLECTION
SANDWICH
MELVIN
EXPRESSO
K-DESIGN
WAX
FOUR ROSES
TAI FUN
TOM TAILOR
SIGNE NATURE
TRAMONTANA
DIVAS
PASSPORT
S.OLIVER
LES CORDES
PARAMI BROEKEN
...

TRENDY DAMESMODE
VAN M34-46

www.scalini-mode.be

Alle dagen open van 9u30-18u30
Maandg gesloten

Elke eerste en tweede zondag 
van de maand open van 10u tot 17u

Vital Celenplein 8 • Hulshout
015 22 52 68

Booischotseweg 2/1
2235 Hulshout

015 22 18 00

Open:
van dinsdag tot en met vrijdag:

9u-12u en 13-18u
Zaterdag: 10-16u
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Beste Hulshoutenaar,

In samenwerking met de uitgever en met de steun van onze
plaatselijke handelaars kan het gemeentebestuur u met enige
trots deze vierde uitgave van de gemeentegids aanbieden. Het
is uiteindelijk een kompas geworden voor een tocht van een
drietal jaren.
We hopen dat deze brochure een ruime bron van informatie
mag inhouden die de contacten tussen de bevolking en haar
bestuur en diensten kan vergemakkelijken.
Anderzijds krijgen onze nieuwe inwoners een bijkomende kans
om wegwijs te geraken in de administratie van hun nieuwe
woonomgeving zodat het “thuisgevoel” bevorderd wordt.
Want, Hulshout is de moeite waard! Onze gemeente kent van
de 308 Vlaamse steden en gemeenten op één na de hoogste
inwijking gedurende de laatste 15 jaar. We hebben verhou
dingsgewijs de meeste nieuwe mensen die hun lot met onze
gastvrije inwoners willen delen.
Informatie en wetgeving blijken in onze snel evoluerende maat
schappij vlug achterhaald. Het is dan ook niet uitgesloten dat,
ondanks alle voorzorgen, deze brochure onvolkomenheden kan
bevatten. Eventuele opmerkingen kunnen gerust gemeld wor
den bij de dienst Communicatie van het gemeentebestuur. Een
goede dienstverlening is het belangrijkste wat we onze mensen
kunnen aanbieden. In ons gemeente en OCMWhuis willen wij
dan ook een totaal dienstenpakket aanbieden dat aan onze he
dendaagse normen en behoeften voldoet.
Met dank aan allen die deze realisatie mogelijk maakten. Niet
in het minst alle adverteerders. Zij maken het mogelijk om de
gemeentegids gratis aan te bieden.

Veel leesgenot,

Uw burgemeester
Geert Daems

u i t g e v e r i j  -  r e c l a m e  -  c a r t o g r a f i e
Pastoor Ballingstr. 41   Heusden-Zolder  Tel. 011 45 87 00
Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden.
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22
Ontwerp & aanleg
van hedendaagse tuinen

LUDO WUYTS
Heide 32 • Westmeerbeek
Tel. 016 69 88 98 • GSM 0495 12 86 62
www.greenlinetuincreatie.be

37

32

CARROSSERIE • GARAGE

DE WINTER RUDI

INDUSTRIEPARK 68 • 2235 HULSHOUT • T. 015 22 22 60

Bank & Verzekeringen Zakenkantoor Thys bvba
Grote Baan 94 • 2235 Hulshout
Tel.: 015/22.21.98 • info@kantoorthys.be

Bank & Verzekeringen Zakenkantoor Thys bvba
Stationsstraat 89 • 2235  Westmeerbeek
Tel. : 016/69.93.76 • info@kantoorthys.be
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Mireille Peeters Coaching en Counseling

nodigt je uit tot een authentieke 
ontmoeting tussen mensen

Coachen van mensen in bedrijven
Coachen van mensen in hun persoonlijke ervaringen

Bundersstraat 28 • 2235 Hulshout
mirpeeters@hotmail.com

0496 03 76 10
www.mireillepeeters.net

Ik werk privé en in professionele omgeving

7

RAMEN & DEUREN • HOUTEN PLAFONDS EN 
VLOEREN • BINNENDEUREN • ALLE BINNEN-
SCHRIJNWERK • TIMMERWERKEN • TRAPPEN 

KLASSIEK EN MODERN • KEUKEN- EN 
BADKAMERKASTEN OP MAAT 

Eddy Van Eijnde
Grote Heibergstraat 27

2235 Hulshout
Tel./Fax: 015 22 50 22

Gsm: 0496/53 32 04
eddy.vaneijnde@skynet.be
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HULSHOUT: EEN KORTE OMSCHRIJVING HULSHOUT INFORMEERT

SITUERING

GEMEENTEGIDS
Hulshout is gelegen in
de provincie Antwer
pen. HeistopdenBerg,
Booischot, Heultje en
Westerlo zijn enkele
buurgemeentes van
Hulshout. Sinds de fusie
bestaat Hulshout uit
drie deelgemeenten:
Hulshout, Houtvenne en
Westmeerbeek. 

De 'Grote Nete' loopt dwars door de gemeente. Hulshout ligt
ten noorden, Houtvenne en Westmeerbeek liggen ten zuiden
van de  rivier. Hulshout heeft een oppervlakte van 786 ha,
Houtvenne 448 ha en Westmeerbeek 503 ha.

BEVOLKING

Uit de statistieken kunnen we de laatste decennia een aanzien
lijke toename van de bevolking afleiden. In 1981 telde onze ge
meente 7056 inwoners. In 2011 hebben we de kaap van 10 000
inwoners overschreden.

HULSHOUT: VEELZIJDIG

Sterk verenigingsleven: 
Hulshout heeft meer dan honderd verenigingen, die u iedere
week een ruime keuze aan activiteiten bieden. 

Sportieve gemeente: 
Hulshout besteedt veel aandacht aan sport. Het gemeentelijk
zwembad en het volledige sportcentrum bieden de Hulshout
enaren een brede waaier aan sportmogelijkheden.

Bloeiende economie: 
Het Industriepark vormt met een groot aantal bedrijven het
economisch zwaartepunt. Tal van andere kleine en middelgrote
ondernemingen zijn verspreid over het hele grondgebied.

De gemeente probeert haar inwoners zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen Hulshout. 

Deze gemeentegids verschijnt elke 2 à 3 jaar en hierin worden
de meest belangrijke zaken over de gemeente vermeld. 

WWW.HULSHOUT.BE

De technologische wereld staat niet stil. Wat kan u zoal op onze
gemeentelijke webstek vinden?
• de laatste Hulshoutse nieuwtjes
• algemene informatie over de verschillende diensten in onze

gemeente
• online meldingskaart en andere interessante formulieren
• uitgebreide handelsgids en verenigingenlijst, een uptodate

activiteitenkalender
• en zoveel meer!

Ook op Facebook zijn we actief! Zo hebben de jeugddienst,
sportdienst en bibliotheek een eigen pagina en heeft het ge
meentebestuur sinds kort ook een algemene pagina met
nieuwtjes en nuttige informatie.
https://www.facebook.com/GemeenteHulshout 

GEMEENTELIJK INFOBLAD

Tien maal per jaar wordt het gemeente
lijk infoblad huis aan huis verspreid.
Hierin vindt u gemeenteraadsbeslis
singen, mededelingen van het gemeen
tebestuur, artikels over milieu, cultuur,
jeugd, sport, welzijn, … Ook berichten
van verenigingen kunnen worden opge
nomen in het infoblad. 
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Grote Baan 400 • Hulshout

www.martinepeeters.be

Openingsuren
Din-Vrij: 14u-19u
Zat. van 10u-17u
Of na afspraak

Zon. & Ma. gesloten

41
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     uw specialist in tuinmeubelen & tuinmachines & BBQ

www.tuinrama.be
       

tuinmeubelen 

PROVINCIEBAAN 71 - 2235 HOUTVENNE - TEL 016 69 96 13 

tuinmachines
Ma-Vr: 9u-12 / 13u-19u
van 1 nov. t/m 28 feb. gesloten om 18u
Zat: 9u-12u / 13u-17u • Zon. gesloten

Din-Vr: 9u30-11u45 / 13u30-18u30
Zat: 9u30-12u / 13u30-17u

Zon: 13u30-17u (15 maart tot 1 aug) • Ma. gesloten

apotheek.cams@skynet.be

30

APOTHEKERS
Patrick VERMUNICHT

Stephanie VERMUNICHT

Openingsuren
Ma.-Vr. 8u30-12u30 / 14u-19u

Zat: 8u30-12u30

Hoogzand 4 • 2235 Westmeerbeek
016 69 89 96 • apo.vermunicht@skynet.be

25

Celtic Pub
Grote Baan 86 • 2235 Hulshout • 0468/14.17.64

Biljart mogelijkheden: 2 biljarts (2m10) • 2 Golf biljarts • 
2 Pool biljarts • 5 Snookers

Sluitingsdag: Woensdag
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ALGEMENE ADRESGEGEVENS/OPENINGSUREN

GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN

OPENINGSUREN

OPENINGSUREN ADMINISTRATIEF CENTRUM

Op Twitter heeft de gemeente Hulshout ook een account. Twit
ter zal voornamelijk gebruikt worden tijdens crisiscommunica
tie! U kan ons wel al volgen op Twitter, zodat u als eerste
verwittigd wordt. https://twitter.com/Gem_Hulshout

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Tel.: 015 22 40 11  fax: 015 22 40 14
email: info@hulshout.be  website: www.hulshout.be

OCMW HULSHOUT

Grote Baan 256  2235 Hulshout
Tel.: 015 75 01 00  Fax: 015 75 01 99

maandag: 9.0012.00 uur & 18.0020.00 uur 
dinsdag: 9.0012.00 uur
woensdag: 9.0012.00 uur & 13.0016.00 uur
donderdag: 9.0012.00 uur
vrijdag: 9.0012.00 uur

Alle werkdagen van 9.0012.00 uur 
+ maandagavond van 18.0020.00 uur

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend
orgaan en heeft op dit vlak zowel opdrachten van gemeentelijk
als van algemeen belang. Zij fungeren als het dagelijks bestuur
van de gemeenteraad. 
Het college vergadert wekelijks, normaal op maandagnamid
dag. De vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen wor
den gezamenlijk genomen. 
Wel hebben de schepenen de verdeling van bepaalde taken af
gesproken:

Geert Daems  burgemeester
Langestraat 57
2235 Hulshout tel.: 0499 41 41 95
geert.daems@hulshout.be

WIE IS WIE IN HULSHOUT?

Politie, brandweer, algemene veiligheid, algemene coördi
natie, communicatie en ICT, bevolking, vreemdelingen en
strafregister, burgerlijke stand, jubilea, feesten en plechtig
heden, financiën

Zitdag: ma 19.0020.00 uur (niet tijdens schoolvakanties)
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KBC Verzekeringen

Ronny Bergmans BVBA

Grote Baan 136 • 2235 Hulshout
T. 015 24 26 20 • F. 015 24 26 21 • GSM 0496 25 91 81

CBFA 100866cA

39

60
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BVBA FELIX DE COCK  Schrijnwerkerij

Hooistraat 11 - 2235 Hulshout
Telefoon 015 22 58 70 - Fax 015 24 25 81

Felix 0476 76 37 60
felix.decock@skynet.be

Keukens - Dressings - Maatkasten
Badmeubels - Inbouwapparaten

Heibaan 46  
HULSHOUT 

Tel: 0478 / 22.22.76 

Centrale verwarming 
Zonneboilers 

Warmtepompen 
Ventilatie 

Sanitaire installaties 
Airconditioning 

Onderhoud & herstellingen 
Totale badkamerrenovaties 

    

LEFLOT & WOUTERS  bvba 

www.wouters-leflot.be          info@wouters-leflot.be 

MMet oog op de toekomst 

Thuisverpleging
Margo Thys

Vennekensstraat 38
2235 Houtvenne

0495 53 91 61
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Elien Bergmans  1ste schepen
Hoekstraat 29
2235 Hulshout tel.: 0498 22 43 22
elien.bergmans@hulshout.be

Vrije tijd, jeugd en evenementen, sport, onderwijs en 
kinderopvang 

Zitdag: op afspraak

Cultuur, bibliotheek, erfgoed, milieu, duurzaamheid en
energie, ontwikkelingshulp, verkeersveiligheid en mobili
teit

Zitdag: op afspraak

Rist Heylen  2de schepen
Kleine Molenstraat 24
2235 Hulshout tel.: 0473 53 65 94
rist.heylen@hulshout.be

Toerisme, ruimtelijke ordening en wonen, economie, land
bouw, dierenwelzijn, middenstand, industrie en tewerk
stelling, personeel

Zitdag: op afspraak

Hilde Van Looy  3de schepen
Grote Baan 107
2235 Hulshout tel.: 0495 37 33 42
hilde.vanlooy@hulshout.be

Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, patrimo
nium, waterlopen, plantsoenen en kerkfabrieken

Zitdag: op afspraak

Joost Verhaegen  4de schepen
Stationsstraat 26
2235 Hulshout tel.: 0475 69 03 04
joost.verhaegen@hulshout.be

OCMW, armoedebestrijding, personen met een handicap,
senioren

Zitdag: op afspraak

Anja Leflot  5de schepen & OCMWvoorzitter
Oude Heibaan 43
2235 Hulshout tel.: 0496 68 25 14
anja.leflot@hulshout.be
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www.transportmichiels.be

J. Verlooyplein 47 • 2235 Houtvenne
Tel. 016 69 54 94

DRIESEN-CLAES
B e e n h o u w e r i j

n Boekeleslei 2F • 2221 Booischot
n Depot: Industriepark 8B • 2235 Hulshout
n GSM 0473 46 65 64

w w w . g u n t e r b o s m a n s . b e

Kasseien
Kleiklinkers
Recuperatiestenen
Natuursteen

19 20

35 33

Saelen Stefan bvba

Totale renovatie & Interieurbouw  • Ontwerp & realisatie

• Keukens, badkamers 
& Maatwerk

• Algemene 
schrijnwerkerij

• Binnendeuren
• Laminaat
• Gyproc

Kerkstraat 35, 2235 Hulshout
0477 41 81 88
info@saelenstefan.be
www.saelenstefan.be
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Op 2 januari 2013 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad
geïnstalleerd voor de komende zes jaar. De raad bestaat uit 21
leden die rechtstreeks verkozen zijn door de inwoners van Huls
hout. De gemeenteraad vergadert minstens 10 x per jaar. De
vergaderingen zijn openbaar, behalve als het over persoonsge
bonden zaken gaat. 
Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad het be
langrijkste beleidsorgaan. De gemeenteraad bestuurt, samen

De raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMWraad be
stuurt en beheert alle diensten en instellingen van het
Hulshoutse OCMW. De raad beslist over beleidskwesties, alge
mene steunmaatregelen, investeringen en personeel.
Het OCMW van Hulshout heeft acht raadsleden en de voorzit
ter. De vergaderingen van de OCMWraad zijn openbaar. Dit
betekent dat u deze bijeenkomsten kan bijwonen. Een aantal
dossiers zal steeds achter gesloten deuren worden besproken.
Dit is steeds het geval als het over personen gaat.

met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente
en bepaalt het beleid van de gemeente. Enkele van de taken
zijn: vaststellen van gemeentelijke reglementen, het meerja
renplan, het budget etc. De dagordes worden gepubliceerd op
de gemeentelijke website en de belangrijkste zaken worden in
het gemeentelijk infoblad vermeld.
De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Enkel als het
over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

DE GEMEENTERAAD

DE OCMW-RAAD

Jos Voet, Rigo Huyskens, Gust Van den Bruel, Stef Mattheus, Nancy Anthone, Elias De Wever, Saskia Luyten, Kurt Albert, Jean Paul Thys, Sofie Van
Lommel, Luc Van den Vonder, Frank Ponsaert, Gunther Vleugels, Geert Vermunicht, Kurt Winkelmans, Bart Ceulemans.

Koen Van Hoogten  Dorien Van Opstal  Myriam Deckers 
Johan Tops  Hilde Bruynseels  Marina Clé  Johny Helsen  

Anja Leflot  Katrien Monsecour
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DOMOTICA
VERLICHTING
NIEUWBOUW

ZONNEPANELEN
VERBOUWINGEN

WINKELINSTALLATIES

GOOSSENS ELECTRO BVBA
Eikenbroekstraat 2 - B-2235 Hulshout
Tel. 015 22 14 45 - Fax 015 22 14 46

www. goossens-electro.be 
info@goossens-electro.be

SIGI WAEGEMANS

RIZIV nr. 1/5/30004/04/521

Kinesitherapeut

Manuele therapie
Medische trainingstherapie

Sportkiné
Algemene revalidatie

Doodsbroekstraat 6
2235 Hulshout
T. 015 22 64 74
GSM 0496 50 77 99

Hoogzand 8
Westmeerbeek
Tel. 016 69 87 82

Openingsuren
Ma: 14u-18u30
Di-Do-Vr: 10u-12u 
& 13u30-18u30
Zat: doorlopend 
van 10u-18u
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BEHEERRAAD GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK

Via de gemeentelijke adviesraden probeert het gemeentebe
stuur de burgers bij het beleid te betrekken. Bij belangrijke be
slissingen vraagt het bestuur de raden om advies. De raden
kunnen echter zelf ook voorstellen aanbrengen en werken mee
initiatieven uit. Als lid van een adviesraad kan u voor informatie
altijd terecht op www.adviesraden.be. De samenstelling van on
derstaande raden kan u vinden op onze gemeentelijke website.

De beheerraad van de bibliotheek is het bestuursorgaan van
de bibliotheek. In de beheerraad zetelt een vertegenwoordi
ging van politieke strekkingen, alsook culturele strekkingen. De
beheerraad ondersteunt bij de voorbereiding en de uitvoering
van het beheer van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en
helpt om de jaarlijkse actieplannen ten uitvoer te brengen.

CULTUURRAAD

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over culturele
onderwerpen en organiseert samen met het gemeentebestuur
onder andere een aperitiefconcert, open tentoonstelling beel
dende kunst en lezingen.

SENIORENRAAD

De gemeentelijke seniorenraad behandelt lokale kwesties die
senioren aanbelangen. Naast het uitbrengen van advies kun
nen zij ook op eigen initiatief voorstellen doen.

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het gemeentebe
stuur over lokale aangelegenheden inzake kinderopvang.

MILIEURAAD

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur beoogt de
verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het land
schap en het leefmilieu in de gemeente. De milieuraad geeft,
hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op eigen ini

GAPH-COMITÉ

Sinds 2011 is er een Gemeentelijk Adviescomité voor Personen
met een Handicap (GAPHcomité) opgericht. Met dit comité
wenst het gemeentebestuur personen met een handicap in
onze gemeente een stem te geven. Het comité komt ongeveer
drie keer per jaar samen om dossiers (bijvoorbeeld rond toe
gankelijkheid gebouwen, opvang, huisvesting, ...) te bespreken
en suggesties en voorstellen te formuleren naar het beleid toe.

JEUGDRAAD

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over het jeugd
beleid en organiseert ook activiteiten voor de Hulshoutse
jeugd.

GECORO

Deze adviesraad (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Orde
ning) is een politiek neutrale en onafhankelijke commissie die
zich buigt over vraagstukken met een ruimtelijke invalshoek.
Deze raad was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de opmaak van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en zal in de toe
komst onder andere de uitvoering daarvan, zoals de Ruimte
lijke Uitvoeringsplannen, van nabij kunnen opvolgen. Ook
andere dossiers kunnen op vraag van zowel de GECORO zelf als
de administratie als het college of de gemeenteraad voor ad
vies voorgelegd worden. 

SPORTRAAD

Om het sportbeleid van de gemeente in goede banen te leiden,
is er een sportraad opgericht. Deze adviesraad bestaat uit een
Algemene vergadering en een Raad van Bestuur. Enerzijds
geven zij advies over het sportbeleid en het meerjarenplan en
anderzijds staan zij in voor de organisatie van een aantal sport
evenementen. Denk maar aan de dag van de sportclubs, de
grootouder en kleinkindsportnamiddag en de kampioenenvie
ring. Zij zijn hét klankbord voor sport in onze gemeente!

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
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Heibaan 221
2235 Hulshout
016/69.66.50

info@hetkelderke.com
www.hetkelderke.com

!

2235 Hulshout
Heibaan 221

www.hetkelderke.com
info@hetkelderke.com

!

www.hetkelderke.com
info@hetkelderke.com

016/69.66.50
2235 Hulshout59

58 43

Heibaan 143
2235  Hulshout

tel.015/22 56 82
www.pranilleke.be

Voor originele en lekkere 
geschenken in chocolade, 

koekjes, snoep en doopsuiker.

52

WESTMEERBEEK
HOOGZAND 1

EET- & PRAATCAFE

OPENINGSUREN
MA-ZON: 

9U TOT SLUITINGSTIJD
WOENSDAG GESLOTEN

DE NIEUWE STER

49

U vindt bij ons alles om de turnsport te beoefenen:
turnpakken, turnpantoffels, turnbroeken & toebeho-
ren. Wij bieden u turnpakken aan uit de collectie van
GK en ADIDAS voor wedstrijd en training.

Vido Sport
Doodsbroekstraat 69
2235 Hulshout
0496 03 76 16
015 23 70 03
vidosport@telenet.be
www.vidosport.be

Woe: 13u30-17u30
Zat. 12u30-17u30

12

VAN DEN BROEK ELLEN
GOOLAERTS SANDRA

Groepspraktijk voor :  
Kinesitherapie  
Osteopathie  
Perinatale begeleiding
Bekkenbodemreëducatie  
Lymfedrainage

Kleine Voorheide 7 - 2235 Hulshout - Tel. 016/69 98 33



13 Hulshout gemeentegids

SECRETARIS

FINANCIEEL BEHEERDER

ONTHAAL

Rob Goris
Tel.: 015 22 40 11  email: secretaris@hulshout.be

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van
de gemeentelijke diensten. Hij is bevoegd voor het dagelijks
personeelsbeheer en rapporteert aan het college van burge
meester en schepenen. Hij staat in voor de werking van de ge
meentelijke diensten inzake voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het beleid. De gemeentesecretaris gedraagt zich
naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de ge
meenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het college
van burgemeester en schepenen of de burgemeester, al naar
gelang hun respectievelijke bevoegdheden. Tevens staat hij in
voor de organisatie van de interne controle op de werking van
de gemeentelijke diensten.

Kathy Stuckens
Tel.: 015 22 40 11  email: info@hulshout.be

De onthaalbediende verzorgt het onthaalloket tijdens de ope
ningsuren. Zij beantwoordt de telefoon en ontvangt de burgers
om ze naar de juiste dienst door te sturen. U kan hier onder
andere terecht voor:

• afhalen vooraf aangevraagde documenten, attesten en 
getuigschriften, rijbewijzen, …

• aanvraag compostvaten en bakken
• aanvraag ophaling afbraakmaterialen (zuiver puin)
• aanvraag ophaling snoeiafval en groot huisvuil
• klachten in verband met ratten
• valideren controlekaarten C3  deeltijds werken
• verkoop PMDzakken en BIOzakken
• verkoop wandelkaarten en fietskaarten

Herman Peetermans
Tel.: 015 22 94 87  email: herman.peetermans@hulshout.be

Deze persoon is verantwoordelijk voor de gemeentelijke uitga
ven en ontvangsten.

Ontvangsten
 gemeentebelastingen en gemeenteretributies
 de betalingen ervan in ontvangst nemen en registreren
 de betalingen en nietbetalingen opvolgen
 eventueel het verlenen van uitstel van betaling 

 in voorkomend geval het dwangmatig innen 
 het behandelen van bezwaren 
 het ontvangen/opvolgen van huren en toegangsgelden be

treffende het gemeentelijk patrimonium
 het ontvangen van de gelden van openbare verkopen (fiet

sen, hout, …)
 kortom: alle ontvangsten van de gemeente

Uitgaven
 alle gemeentelijke uitgaven

Gemeenteboekhouding
Uitzondering = DIFTAR
De ontvangsten en opvolging ervan gebeuren door een privé
firma (gratis telefoon: 0800 97 687). Voor eventuele hulp kan
u wel bij de financiële beheerder terecht.

tiatief, adviezen over het gemeentelijke milieu en natuurbe
leid. De milieuraad vervult een informatieve en sensibilise
rende taak bij de bevolking. 

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
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Stationsstr. 25
Westmeerbeek

T. 016 68 06 62
0496 28 39 14

Dinsdag 
gesloten

Parking 
achter winkel

46

Heibaan 245
2235 Hulshout
T. 016 69 84 07
F. 016 68 00 09

45

Mussenstraat 24 • Houtvenne016 46 03 99

• Alle schoonheidsverzorgingen
• Kunstharsnagels

• Gelish nagels
• Definitieve ontharing E-med laser

• Permanente make-up
• Zonnebank

• Fantasiejuwelen & handtassen

MMedslim
Heide 29

2235 Westmeerbeek

tel: 0470 08 73 33
fax: 016 43 84 02

info@medslim.be
www.medslim.be

Light kant en klaar
Proteïne dieet producten

Light producten

n

Slank worden en blijven!

55
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HARRY VAN WINKEL Zaakvoerder

bvba 
Gebr. Van Winkel

Heibaan 233
2235 Hulshout

T./F. 016 69 70 49
M. 0476 35 67 44

info@tuinaanlegharry.be • www.tuinaanlegharry.be

48

APOTHEEK MERTENS
Grote Baan 261 • 2235 Hulshout • 015 34 39 08

info@apomertens.be

Openingsuren
Ma-Vr: 8u30-12u / 13u30-19u • Zat: 9u-12u30

40

Warme & koude buffetten • Desserten •
Recepties • Menu’s • Zomer- & winter-

BBQ • Koken@tafel • Broojesbuffet • Ver-
rassingsbroden & -manden • ...

Enkel op bestelling

Heibaan 184 • Hulshout • 0495 42 26 98
www.tines-kokeneten.be
info@tines-kokeneten.be

51
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BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND

Sanne Jansen, Sonja Peeters, Liesbet Van Bael & 
Wendy Van Den Eynden
Tel.: 015 22 94 86  email: bevolking@hulshout.be

De dienst Burgerzaken helpt u graag verder met volgende on
derwerpen: 

Attesten & getuigschriften 
Bij de dienst Burgerzaken kan u terecht als u bepaalde attesten
of getuigschriften nodig heeft. Een getuigschrift van woonst,
een nationaliteitsbewijs, een uittreksel samenstelling van het
gezin en een uittreksel uit het strafregister zijn slechts enkele
van de mogelijke attesten die u kan opvragen. Deze attesten
worden steeds gratis afgeleverd. Ook via de website kan u een
aantal attesten aanvragen.

Elektronische identiteitskaarten 
Iedere Belg die ouder is dan 12 jaar moet in het bezit zijn van
een identiteitskaart volgens Europees model. Voor afloop van
de geldigheidsduur wordt men automatisch opgeroepen. Voor
kinderen tot 12 jaar is de kidsID het verplichte reisdocument
voor het buitenland. Hiervoor wordt u niet automatisch opge
roepen en dient u samen met het kind langs te komen bij de
dienst Burgerzaken om de aanvraag in te dienen.

Geboortezaken, huwelijkszaken, overlijdenszaken (laatste
wilsbeschikking, donorschap, euthanasie) 
Hoeveel bedraagt de geboortepremie? Wat is een contract
voor wettelijke samenwoonst? Hoe kan u een huwelijk rege
len? Hoe kan u bepaalde formulieren in verband met overlijden
in orde brengen? Voor al deze zaken kan u hier terecht. Al deze
gebeurtenissen moet u uiteraard ook aangeven bij deze dienst.

Rijbewijzen
Rijbewijzen worden afgeleverd op de dienst Burgerzaken. Sinds
april 2013 worden de rijbewijzen uitgegeven in bankkaartmo
del.

Reispassen
Informeer altijd bij het land van bestemming of u een identi

teitskaart of een reispaspoort nodig heeft. U kan ook een kijkje
nemen op de website: www.diplomatie.be.

Beroepswijziging
Als u voor het eerst een beroep uitoefent of van beroep ver
andert, moet u dat persoonlijk komen melden bij de dienst Bur
gerzaken of via de website. Op deze manier blijft het
Rijksregister actueel.

Militie 
Soms kan een militiegetuigschrift nuttig zijn voor bijvoorbeeld
sollicitaties. De dienst Burgerzaken kan dit voor u in orde
maken. Neem dan wel uw militair zakboekje of laatst ontvan
gen militiedocument mee. Hetzelfde geldt voor wie een mili
tieattest nodig heeft voor het ziekenfonds of de verlofkas. 

Pensioenen
Gaat u binnenkort op pensioen? U kan uw pensioen aanvragen
via deze dienst.

Vreemdelingenzaken
Het inschrijven van vreemdelingen in de gemeente gebeurt op
de dienst Burgerzaken. 

Verhuizen/adreswijziging
Gaat u verhuizen? Elke verandering van hoofdverblijfplaats
moet gemeld worden aan de dienst Burgerzaken van de ge
meente van uw nieuwe hoofdverblijfplaats.  

Verkiezingen 
Iedere Belg is vanaf zijn achttiende verplicht om aan de verkie
zingen deel te nemen. 
Inlichtingen over de herziening van de kiezerslijsten, de verkie
zingen van gemeenteraad, provincieraad, het Vlaamse Parle
ment, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en
van het Europese Parlement kan u bij de dienst Burgerzaken
opvragen. 

Wettiging handtekening 
Om uw handtekening te laten wettigen, moet u zich aanmel
den met uw identiteitskaart en moet u de handtekening plaat
sen in aanwezigheid van de ambtenaar. 
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Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Kerkstraat 52 • 2235 Hulshout • T. 015 22 53 81
info@transportvermeulen.be

www.transportvermeulen.be

24

Industriepark 31 • 2235 Hulshout • 015 75 76 00
info@jhttcars.be

WWW.JHTTCARS.BE

15

Provinciebaan 79 • B-2235 Houtvenne
Tel.: 0032 16 69 91 56
Fax: 0032 16 69 62 53 

info@vandyck.be www.vandyck.be 

4

Grote baan 126
2235 Hulshout

015 22 25 15

Van den Bruel Nancy

Finesse.handelsgids.be
10

Belfius Bank • Hulshout
Booischotseweg 3 • 2235 Hulshout
T. 015 46 49 10 • F. 015 46 49 19
083022@belfius.be • www.belfius.be

14

Kleine Waterstaat 9
2235 Houtvenne
016 / 69 89 45
info@lybo.be

www.lybo.be
openingsuren: alle dagen open

vanaf 10 uur
maandag en dinsdag gesloten

28
bvba Velvet  Reizen l Travel Experts
Maskensstraat 1a • 2235 Hulshout
T. 015 22 50 77 • GSM 0496 99 80 65
stijn.m@travel-experts.be
www.velvetreizen.be • www.travel-experts.be

Stijn Meulders

36
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ICT & COMMUNICATIE

Elke De Soomer & Sanne Jansen
Tel.: 015 22 94 89
email: ict@hulshout.be of communicatie@hulshout.be

De dienst ICT & Communicatie is verantwoordelijk voor vol
gende zaken: 

Informatica:
Dagelijks beheer van de computers
Het computerpark voor de ICTverantwoordelijke is verspreid
over het gemeentehuis, bibliotheek, sportcentrum, zwembad
en werkhal. 

ICTondersteuning voor personeel 
Voor een probleem met een tekstverwerker, printer, scanner,
… kan het gemeentepersoneel terecht bij deze dienst.

Het aankopen, installeren en onderhouden van de hardware
en software 
Uiteraard moet een gemeente ook op technologisch gebied
meegaan met haar tijd. Daarom wordt er regelmatig nieuwe
soft en hardware aangekocht.

Tijdens de verkiezingen: het testen, installeren en herstellen
van de stemcomputers 
Voorafgaand aan de verkiezingen kan u in het gemeentehuis
oefenen op de stemcomputers, zodat u met een gerust hart
kan stemmen op de dag van de verkiezing.

Communicatie:
Gemeentelijke website 
Op www.hulshout.be vindt u allerlei nuttige informatie terug
en de website wordt bijna dagelijks aangevuld met Hulshoutse
nieuwtjes.

Samenstelling gemeenteboekje 
Het gemeenteboekje verschijnt 10 x per jaar om de Hulshoutse
burgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van
de gemeente. Ook activiteiten van uw vereniging kunnen toe
gevoegd worden aan de kalender in het gemeenteboekje. De
opmaak van dit boekje behoort eveneens tot het takenpakket
van deze dienst. 

Samenstelling andere infobladen 
Elke 2 à 3 jaar wordt er een nieuwe infogids gepubliceerd,
boordevol interessante informatie voor de burgers.

Ontwerpen communicatiemateriaal (o.a. flyers, posters) 
Flyers voor de vrijetijdsdiensten, posters voor een fotowed
strijd, etc. worden ontworpen door de dienst ICT.

Telecommunicatie 
Als er problemen zijn met de telefoons is deze dienst de tus
senpersoon met de leverancier en probeert samen met de be
treffende firma de problemen zo snel mogelijk van de baan te
helpen.

Klachtenbehandeling
Heeft u een klacht over de werking van de gemeente? Dan kan
u hiervoor terecht bij deze dienst. U kan de klacht schriftelijk
indienen of per mail (klachten@hulshout.be).

GIS:
Opbouw en onderhoud geografisch informatiesysteem (GIS)
In 2008 werd het GISsysteem in onze gemeente opgestart. GIS
is het geografisch voorstellen van elementen met een ruimte
lijke eigenschap. Momenteel wordt er gebruikgemaakt van een
raadpleegmodule voor de vergunningen van de bouw en mi
lieudienst, het vergunningenregister, het plannenregister, de
inventaris onbebouwde percelen en de module voor begraaf
plaatsenbeheer. 
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Van Der Veken Ivo bvba
Alg. Schrijnwerkerij • Timmerwerken

Jos Ceulemansstraat 1A • 3128 Tremelo
0495 54 24 55
F. 015 73 04 43

bvba.vanderveken@skynet.be

Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder
Voetreflextherapie
Kinesitherapie

Peter Van Nuffelen
Elsbroekstraat 15
2235 Houtvenne
016 69 73 25
petrusquo@telenet.be

CAFE AU LAIT
TRENDY KOFFIEHUIS

Stationsstraat 103/2
Westmeerbeek
0468 33 14 77

peter.jehin@skynet.be

54
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• Alle schoonheidszorgen
• Universal Contour Wrap
• Medische pedicure
• Professionele zonnebank
• Airbrush tanning
• Permanente make-up
• Zilveren juwelen 

& badartikelen

50

DIROKA BOUW bvba

GEREGISTREERD AANNEMER
VOEGWERKEN

NIEUWBOUW & RENOVATIE

Kerkeland 11 Tel. 016 69 56 51
2235 Houtvenne Fax 016 69 56 50
e-mail: mario.dierckx@telenet.be GSM 0495 22 56 51
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GRONDGEBIEDZAKEN (TECHNISCHE DIENST)

Natalie Laumans, Kelly Van der Auwera, 
Luc Van Roie & Geert Vervloet
Tel.: 015 22 94 80  email: technischedienst@hulshout.be 

Meldkaarten
De dienst Grondgebiedzaken behandelt de meldingen over het
wegdek, verkeerssignalisatie en andere zaken. De dienst geeft
de opdrachten door aan de betreffende diensten en zorgt voor
een snelle oplossing. Een meldingskaart kan u terugvinden in
het gemeenteboekje of online invullen op de website.

Elektriciteit 
Kapotte straatlampen kan u melden op www.straatlampen.be
of via 0800 63535 (gratis). Noteer zeker het nummer van de
verlichtingspaal.

Inlichtingen waterleiding
Bij aansluitingen op de riolering en/of op regenwaterafvoerlei
ding, contacteer steeds HidroRio (Pidpa) op het gratis nummer
0800 90 300  optie 5 (=riolering).
Tevens kan u op dit gratis nummer terecht voor het melden
van verstopte straatkolken, die onder het beheer van HidroRio
vallen.
HidroRio zorgt ook voor het beheer van de grachten (meestal
baangrachten in woongebieden) die zorgen voor de afvoer van
regenwater afkomstig van verharde oppervlakten van huizen,
wegen, parkings, … 
Het beheer van de “in de atlas” ingeschreven onbevaarbare
waterlopen van 3e en 4e categorie waarop specifieke wetge
ving van kracht is, blijft een bevoegdheid van de gemeente.
Voor onbevaarbare waterlopen van 1e en 2e categorie is de
provincie bevoegd.

Openbare werken (infrastructuur & gebouwen) 
U kan hier terecht voor alle informatie over geplande werken
en/of werken in uitvoering zowel voor weg en rioleringswer
ken als leiding of kabelwerken. Op deze dienst kan u tevens
terecht voor onderhoud van wegen, voet en fietspaden, per
ken, plantsoenen. Voor info en problemen over riolering kan u
de firma HidroRio contacteren (zie info hierboven). 

Overheidsopdrachten
Een overheidsopdracht is het geheel van activiteiten dat een
overheid onderneemt met als doel het afsluiten van contracten
voor de uitvoering van bepaalde opdrachten. Een overheids
opdracht kan worden omschreven als een overeenkomst voor
de uitvoering tegen betaling van bepaalde prestaties. Men on
derscheidt opdrachten van werken, leveringen en diensten.

Vragen
Bij de dienst 'Infrastructuur' kan u terecht voor specifieke vra
gen over:
 aanbesteding van werken, leveringen of diensten
 informatie omtrent uitbreidingen van waterleiding, open

bare verlichting, gas
 melding van defecte straatlampen (rechtstreeks op gratis

nummer 0800 6 35 35)
 onderhoudswerken aan gemeentegebouwen
 gemeentewegen, grachten, fietspaden, pleinen
 afleveren van vergunningen voor de aanleg van opritten,

grasbermen, grastegels, … 
 het politiereglementen betreffende het verkeer
 signalisatievergunningen
 verkeersveiligheid en verkeerssignalisatie
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Marleen Van Bel
Bundersstraat 8

2235 Westmeerbeek

Tel.  016/600 015

Fax  016/606 680

Gsm  0475 341 744

marleenvanbel@hotmail.com

www.mvbthuisverpleging.be
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Algemene Schrijn-, 
dak-, timmer- & 
alle maatwerk

Bart Verstrepen

Seysheistraat 4
2235 Hulshout
GSM 0476 64 13 92

verstrepen.bart@pandora.be
www.verstrepen-bart.be

Simoens Willy
chrijnwerkerijB.V.B. A.

Industriepark 12 Unit 8 Zone A2 • 2235 Hulshout
Tel: 015 24 03 79  •  GSM: 0475 59 39 74

www.simoens-bvba.be

‘Alle schrijnwerk binnen en buiten!’

A.

h ij we
B..VV...VB

chrijnwe
imoens WS

I d t i k 12 U itIndustriepark 12 Unit A2 • 2235 Hulshout
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illyWWi

A2 2235 H l h t8 Zone8 ZIndustriepark 12 Unit 8 Zone 
el: 015 24 03 79  TTe

.simoens-bvba.bewww

‘Alle schrijnwer

A2 • 2235 HulshoutIndustriepark 12 Unit 8 Zone 
•  GSM: 0475 59 39 74

.simoens-bvba.be

rk binnen en buiten!’
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RUIMTELIJKE ORDENING (STEDENBOUW)

Onder de bevoegdheid van de technische dienst zijn volgende
zaken ondergebracht:
 ophalen van zwerfvuil
 onderhoud autobusschuilhuisjes
 onderhoud en aanleg van perken, plantsoenen en speelplei

nen
 ophalen van snoeihout
 onderhoud kerkhoven
 onderhoud en herstellingen aan wegen, voetpaden en fiets

paden
 maaien van bermen
 sneeuw en ijzelbestrijding
 plaatsen, onderhoud en instandhouding van verkeersborden

Ludo Boeckx, Ivy Korthout, Conny Leys & Kurt Van de Vonder
Tel.: 015 22 94 81  email: ruimtelijkeordening@hulshout.be

Ruimtelijke ordening staat in voor de duurzame ontwikkeling
van de ruimte voor de huidige generatie zonder dat de noden
van de volgende generaties in het gedrang komen. Via ruimte
lijke ordening streeft elke gemeente naar ruimtelijke kwaliteit.
Hierbij houden we steeds rekening met de gevolgen voor het
leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale
gevolgen.

Vergunningen
Heeft u bouwplannen? Voor de meeste bouw, verbouwing
en afbraakwerken is een vergunning vereist. Voor bepaalde
handelingen zoals een tuinhuisje, veranda, perceelsafsluiting,
reclames en uithangborden, en andere werken van kleine om
vang is het mogelijk dat vergunningsplicht wordt vervangen
door een meldingsplicht of zelfs dat de vergunningsplicht in
zijn geheel komt te vervallen. Op de dienst Ruimtelijke orde
ning kan u terecht voor informatie over bouwen, verbouwen
of herbouwen en de vergunningen en de wetgeving die daarbij
horen. Ook informatie over de wetgeving inzake het verkave
len, plaatsen van reclameborden, vellen van bomen, terrein
werken, … kunnen op deze dienst worden bekomen.

De dienst Ruimtelijke ordening levert volgende vergunningen
en attesten af. U dient er rekening mee te houden dat per aan
vraag een retributiekost wordt aangerekend.
 stedenbouwkundige vergunningen
 verkavelingvergunningen
 stedenbouwkundige attesten
 stedenbouwkundige meldingen
 planologische attesten
 stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels uit het ver

gunningen en plannenregister

Planologie en informatie
Goede ruimtelijke ordening steunt zowel op een korte als op
een langetermijnvisie, die in verschillende plannen worden
vastgelegd. U kan op de dienst Ruimtelijke ordening ook te
recht voor informatie over onroerende goederen, ruimtelijke
planning, handhaving, woonbeleid en patrimoniumbeheer.

De dienst Ruimtelijke ordening kan u informatie verstrekken
over de volgende zaken:
 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 gewestplan
 huisvestingspremies
 inzage in plannen, kadasterplannen, vergunningen (mits

schriftelijke aanvraag)
 inzage van atlas van buurt en waterwegen
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MILIEU

Milieuambtenaar
Wouter Veraghtert
Tel.: 015 22 94 84 email: milieu@hulshout.be

Weet u niet waar naartoe met uw afval? Zou u graag tips krij
gen om afval te vermijden en op deze manier de afvalberg te
verkleinen? De milieudienst kan u hierbij helpen.

Groendienst 
De milieudienst zorgt samen met de ploeg van de groendienst
voor een propere en groene gemeente.

Milieuklachten
Klachten over sluikstorten, stoken, geurhinder, lawaaihinder?
Geef ze door aan onze milieudienst.

Milieuraad
De milieuambtenaar is de secretaris van de milieuraad en be
reidt de vergaderingen van deze adviesraad grondig voor.

Milieuvergunningen
Deze dienst registreert/behandelt milieuvergunningen van de
verschillende klassen. 

Natuur
In samenwerking met IOK organiseert de milieudienst jaarlijks
de actie ‘Behaag de Kempen’ in Hulshout.

Energie
Als u vragen heeft over rationeel energiegebruik, premies voor
energiebesparende maatregelen, … kan u hier terecht. 

Subsidies wateropvang
Voor de aanleg van nietverplichte hemelwaterputten of infil
tratievoorzieningen kan u via de milieudienst een premie aan
vragen.

FINANCIËLE DIENST

PERSONEEL

Sonja Devos & Wendy Peetermans
Tel.: 015 22 94 87  email: financiën@hulshout.be

Het takenpakket van onze financiële dienst bestaat uit vol
gende zaken:

 opmaken van de financiële planning: jaarlijkse budgetten, de
budgetwijziging(en) en het financieel meerjarenplan

 de boekhouding volgens de regels van de gemeentelijke
boekhouding

 bewaken en opvolgen van budgetten: input van bestelbons
en inkomende facturen

 overheidsopdrachten
 gemeentelijke subsidies (verenigingen, ...)
 voorbereiding belasting en retributiereglementen
 opstellen van belastingskohieren, aanslagbiljetten en facturen
 behandelen van bezwaarschriften in verband met belastin

gen
 het voeren van de boekhouding van het AGB
 beheer van de verzekeringen

Yo Haest & Josée Peeters
Tel.: 015 22 94 88  email: personeel@hulshout.be

Aanwervingen 
Op de gemeentelijke website kan u steeds de openstaande va
catures voor gemeentepersoneel terugvinden. Wist u dat u ook
spontaan kan solliciteren? Gebruik hiervoor het formulier dat
u bij de vacatures kan vinden.

Personeelsdossiers 

Verzekering 
De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de verzekering
van alle personeelsleden en mandatarissen. Op deze manier
zijn ze bijvoorbeeld verzekerd als er een arbeidsongeval plaats
vindt.
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Vorming en opleiding 
Deze dienst schrijft de personeelsleden in na goedkeuring en
beheert de opleidingdossiers.

Opvolging sociale wetgeving 

Opmaak pensioendossiers 
Voor de opmaak van de pensioendossiers van de eigen perso
neelsleden steekt de personeelsdienst een handje toe.

Opvolging evaluaties/ziekte en vakantieregeling, verloven,
arbeidsongevallen, …
De personeelsdienst houdt alle afwezigheden, arbeidsongeval
len, evaluaties, … bij.

Aanwezigheidsregistratie 
De personeelsdienst leidt het tijdsregistratiesysteem in goede
banen.

Secretariaat basisoverlegcomité en het comité veiligheid en
bescherming op het werk 

Voorbereiden van de lonen, rust en overlevingspensioenen,
fietspremies, … 
Dat de personeelsleden op tijd hun loon, pensioen en fietspre
mie ontvangen is één van de vele taken van de personeels
dienst.

Voorbereiden, opmaken en afhandeling beslissingen gemeen
tesecretaris 
Zij zorgen voor de beslissingen die te maken hebben met per
soneelszaken.

Tamara Van Hoof & Monik Vleugels
Tel.: 015 22 94 85  email: secretariaat@hulshout.be

Ondersteuning opmaak dossiers schepencollege
Wekelijks vindt er een zitting van het college van burgemeester
en schepenen plaats. Uiteraard vraagt dit heel wat voorberei
ding. Deze dienst neemt een deel van dit werk voor zijn reke
ning.

Ondersteuning opmaak dossiers gemeenteraad
Bijna maandelijks vindt er een zitting van de gemeenteraad
plaats. Ook hier neemt deze dienst een deel van het voorbe
reidend werk voor zich. 

Secretariaat 
Briefwisseling college, opvolgen administratief toezicht OCMW,
ondersteuning secretaris, voorbereiding beleidsnota. 

Onderwijs
Opvolging personeelsdossiers onderwijs. 

Kerkfabrieken
Administratieve ondersteuning kerkfabrieken.

Tewerkstelling 
Administratieve ondersteuning tewerkstelling.

OSR
Administratieve ondersteuning dossiers rampenambtenaar.
Opvolging dossiers politie, politiecodex en brandweer.

INTERNE CONTROLE EN KWALITEITSMANAGEMENT

SECRETARIAAT

Liesbeth Mariën
Tel.: 015 22 40 11  email: liesbeth.marien@hulshout.be

 interne controle
 kwaliteitsmanagement
 stafmedewerker
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JEUGD, ANDERSVALIDEN, SENIOREN, EVENEMENTEN

KINDEROPVANG

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft als
ruime taak aan iedereen het recht op een menswaardig leven
te garanderen.
Dit kan op verschillende manieren: door een goed gesprek,
door hulp bij uw administratie, door financiële hulp, door bij
stand bij het beheer van uw budget, door juridisch advies, hulp
bij aanvragen voor diverse tegemoetkomingen, hulp bij het
zoeken naar werk of een woning, … Daarnaast heeft het
OCMW een ruim aanbod van thuiszorgdiensten waardoor u als
oudere langer in uw eigen vertrouwde woning kan blijven. En
als dat niet meer lukt, kan u terecht in ons woonzorgcentrum
Ter Nethe.

Evi Discart
Tel.: 015 22 94 82  email: jeugd@hulshout.be
senioren@hulshout.be of evenementen@hulshout.be

Evi Discart staat in voor:
 Jeugd: uitwerken van jeugdactiviteiten voor verschillende

leeftijdsgroepen (bv. speelpleinwerking, uitstappen, knutsel
activiteiten, …), jeugdraad, ondersteuning en subsidiëring
jeugdverenigingen en andere aanverwante zaken;

 Andersvaliden: gemeentelijk adviescomité voor personen
met een handicap (GAPHcomité);

 Senioren: seniorencommissie, uitwerken van activiteiten
voor senioren;

 Evenementenloket: afhandelen evenementaanvragen bij
voorbeeld opmaak tijdelijke verkeersverordening, afwijking
sluitingsuur, …

Jan Kindermans
Tel.: 015 22 94 83  email: kinderopvang@hulshout.be

Jan Kindermans is in hoofdzaak coördinator van het gemeen
telijk initiatief voor buitenschoolse opvang. Daarnaast is hij be
voegd inzake het lokaal overleg kinderopvang en de openbare
kermissen.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING SECRETARIS OCMW

Anja Mennen
Tel.: 015 22 40 11  email: anja.mennen@hulshout.be

Anja Mennen is verantwoordelijk voor de registratie van inko
mende en uitgaande briefwisseling en ondersteunt de andere
diensten waar mogelijk.

Anita Van den Eynde
Tel.: 015 75 01 00  email: avde@ocmwhulshout.be

De OCMWsecretaris staat in voor de algemene leiding (plan
nen, organiseren, opvolgen en coördineren) van de activiteiten
van de diensten, teneinde de OCMWraad te ondersteunen bij
het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een
adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.
Zij staat in voor de beleidsvoorbereiding, advisering en uit
voering. Zij is de sleutel tussen de politieke beleidsorganen en
het personeel.

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

Patricia Goris houdt het gemeentehuis netjes.

OCMW
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Bert Yskout (waarnemend)
email: bert.yskout@ocmwhulshout.be 

Tine Van de Sande (vanaf 2014)
email: tvds@ocmwhulshout.be

Tel.: 015 75 01 00 

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de financiën
van het OCMW en controleert en coördineert de boekhouding.
Hij/zij leidt de financiële dienst en voert een gezond financieel
management. Zijn/haar activiteiten vrijwaren de doelstellingen
van het bestuur via een effectief, efficiënt en kostenbewust be
heer. Als lid van het managementteam denkt hij/zij mee op be
leidsniveau en stuurt hij/zij mee aan. 

Psychosociale begeleiding
Al wie worstelt met persoonlijke, familiale of psychologische
moeilijkheden kan raad vragen bij de sociale dienst van het
OCMW. Vaak zal een goed gesprek al voldoende zijn om terug
inzicht te krijgen in uw situatie. Indien nodig verwijst de sociale
dienst u door naar gespecialiseerde diensten.

Verlenen van informatie en advies
Het OCMW heeft ook een informatieve rol. Het verstrekt alle
nuttige inlichtingen en raadgevingen, opdat de hulpvrager zijn
wettelijke rechten en voordelen zou kunnen doen gelden. De
maatschappelijk assistenten ondernemen eveneens de nodige
stappen om u te begeleiden in het hard maken van deze rech
ten. Indien ze u niet zelf kunnen verder helpen, wordt u door
verwezen naar de correcte diensten.

FINANCIEEL BEHEERDER OCMW

Nicole Vandecruys
Tel.: 015 75 01 00
email: nicole.vandecruys@ocmwhulshout.be

Anja Ver Elst
Tel.: 015 75 01 00
email: anja.ver.elst@ocmwhulshout.be

Financiële ondersteuning
 leefloon
 eenmalige of periodieke financiële steun (bv. ziekenhuisfac

tuur, verwarmingskosten, huurwaarborg, …)
 voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kin

derbijslag, ziekte en invaliditeitsvergoeding, inkomensgaran
tie voor ouderen, enz.

Administratieve ondersteuning
Zij bieden hulp bij het beantwoorden van brieven en documen
ten die u van andere diensten ontvangt of bij het invullen van
formulieren, bijvoorbeeld aanvragen van tegemoetkomingen
bij officiële instanties.

ALGEMENE SOCIALE DIENSTVERLENING Zitdagen

Maandag 18.0020.00 uur OCMW Hulshout

Dinsdag 9.0012.00 uur OCMW Hulshout

Woensdag   9.0012.00 uur OCMW Hulshout         

Donderdag  9.0012.00 uur enkel na afspraak

Vrijdag        9.0012.00 uur OCMW Hulshout
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Sylvie Schelles 
Tel.: 015 75 01 00  email: sylvie.schelles@ocmwhulshout.be

Ongeacht de oorzaak van het probleem, biedt zij een oplossing
aan voor eenieder die uit zijn financieel benarde situatie wil
ontsnappen. Het OCMW biedt hiervoor volgende diensten aan:

 budgetbegeleiding
 budgetbeheer
 collectieve schuldenregeling 
 consumentenkrediet

SCHULDBEMIDDELING

Cathy Aerts
Tel.: 015 75 01 00  email: cathy.aerts@ocmwhulshout.be

Cathy zorgt voor een intensieve begeleiding van de asielzoe
kers, zodat hun verblijf in Hulshout in de beste omstandighe
den kan verlopen.

ASIELZOEKERS

Frans Draulans
Tel.: 015 75 01 00  email: frans.draulans@ocmwhulshout.be

Warme maaltijden aan huis
Twee medewerkers van de dienst warme maaltijden brengen
van maandag tot en met zaterdag een verse warme maaltijd
aan huis: verse soep, een hoofdschotel en een dessert. 

THUISZORGDIENSTEN

Zitdagen

Maandag 18.0020.00 uur OCMW Hulshout

Donderdag 9.0012.00 uur OCMW Hulshout

Zitdagen

Na afspraak OCMW Hulshout

Zitdagen

Na afspraak OCMW Hulshout

Poetshulp aan huis
Deze dienstverlening heeft tot doel ouderen de kans te bieden
om zo lang mogelijk zelfstandig in hun thuismilieu te blijven
wonen. Zeven medewerkers staan in voor de hulpverlening,
die onder andere bestaat uit kleine huishoudelijke werkzaam
heden zoals schoonmaken, strijken, verstellen, boodschappen
doen, ... 

Klus en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen
Bij deze dienst kan u terecht voor een verhuizing, maar de klus
jesdienst voert eveneens allerlei kleinere huishoudelijke klus
sen uit, zoals kleine en grotere energiebesparende
maatregelen, de tuin onderhouden, kleine herstellingen in
huis, schilderen en behangen, boodschappen doen, ...

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst die ervoor
zorgt dat mensen zonder vervoer en wiens inkomen beperkt is
zich toch kunnen verplaatsen. Deze dienstverlening doet een
beroep op vrijwillige chauffeurs, die wel een onkostenvergoe
ding ontvangen voor de kilometers die zij rijden. Ze zorgen voor
vervoer naar activiteiten van een vereniging, naar de dokter of
het ziekenhuis, maar ook voor familiebezoek of het doen van
boodschappen, ...

Dorpsrestaurant
Elke woensdagmiddag kan u om 12.00 uur in de cafetaria van
het woonzorgcentrum Ter Nethe terecht voor een warme
maaltijd. Dit initiatief is er voor iedereen die in een gezellige
sfeer wil samenkomen om te genieten van een budgetvriende
lijk en gezond middagmaal. Hier krijgt u de gelegenheid om bij
te praten met bekenden of nieuwe mensen te leren kennen.



27 Hulshout gemeentegids

VERWARMINGSTOELAGEN

GEZINSZORG

Davina Vos
Tel.: 015 75 01 00  email: davina.vos@ocmwhulshout.be

Via de overheid kan u recht hebben op een tussenkomst (voor
max. 1500 liter) indien u uw huis verwarmt met huisbrandolie
(stookolie of mazout), verwarmingspetroleum (type c) of bulk
propaangas. 
Mensen die stoken op aardgas, propaangas en butaangas in
gasflessen komen hiervoor niet in aanmerking. De verwar
mingstoelage is er voor mensen met een laag inkomen, schul
denoverlast of een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

JURIDISCHE DIENST

Henri Van Roey
Tel.: 015 75 01 00

Onze maatschappij wordt steeds complexer door de enorme
toename van wetten en rechtsregels. Meer en meer mensen
ondervinden moeilijkheden om hun rechten te vrijwaren.
Daarom staat voor elke inwoner van Hulshout gratis en ano
niem de dienst rechtshulp ter beschikking, via intergemeente
lijke samenwerking.

ADMINISTRATIE

 Tine Van de Sande, administratief hoofdmedewerkster
(2013)

 Inne Hermans, beleidsmedewerker
 Martine Thienpont, administratief assistente
 Maddy Goossens, administratief assistente  onthaal

FINANCIËLE DIENST

 Bert Yskout, boekhouder

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

 Myriam Scheerens houdt het OCMWgebouw netjes.
 Wim Verbraecken werkt als onderhoudswerkman voor het

lokaal opvanginitiatief.

Tinne Huybrechts
Tel.: 0494 79 92 77
email: tinne.huybrechts@ocmwherselt.be

Gezinnen, alleenstaanden en bejaarden die hulp nodig hebben
bij het huishouden, kunnen een beroep doen op de dienst ge
zinszorg via Welzijnszorg Kempen. De verzorgenden van de
dienst voor gezinszorg verrichten algemene huishoudelijke
taken zoals poetsen, koken, wassen, strijken, boodschappen
doen, bedden opmaken, opruimen en lichte verzorgende
taken. Daarnaast bieden ze, indien nodig, ondersteuning op
psychosociaal vlak. 

Zitdagen

Maandag 18.0020.00 uur OCMW Hulshout
(2e & 4e maandag van de maand)

Vrijdag 9.0012.00 uur OCMW Hulshout

Zitdagen

Na afspraak OCMW Hulshout

Zitdagen

Maandag 9.0012.00 uur OCMW Hulshout  

18.0020.00 uur

Dinsdag 9.0012.00 uur OCMW Hulshout

Woensdag   9.0012.00 uur OCMW Hulshout         

Vrijdag        9.0012.00 uur OCMW Hulshout
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

Strepestraat 21, 2235 Hulshout
Tel.: 015 22 22 98 
email: gemschool.hulshout@telenet.be
website: www.schoolhulshout.be

Hoofdlocatie Strepestraat: volledige lagere school.
De schooluren lopen van 8.45 tot 15.55 uur, op woensdag tot
11.30 uur, op vrijdag tot 15.05 uur.

Wijkafdeling Grote Baan: kleuterschool en gedeeltelijk lagere
school.
De schooluren lopen van 8.40 uur tot 15.50 uur, op woensdag
tot 11.25 uur, op vrijdag tot 15.00 uur. 

De schoolbus vervoert kleuters en leerlingen tussen de twee
afdelingen.

WOONZORGCENTRUM TER NETHE ONDERWIJS

Anja Paepen, directeur woonzorgcentrum
Grote Baan 256, 2235 Hulshout
Tel.: 015 22 93 90  Fax: 015 22 93 92
email: ap.ternethe@ocmwhulshout.be

Ons woonzorgcentrum Ter Nethe biedt zorg aan 60 bewoners,
waarvan 20 dementerenden. Zij worden verzorgd in een leef
groep, waarin het huishoudelijke karakter primeert.
Via animatie, kine en ergo blijven onze bewoners fit, actief en
zo lang mogelijk zelfstandig. De keuken zorgt voor aangepaste,
smaakvolle en gezonde maaltijden. Een ploeg van ervaren
schoonmaaksters en een handige onderhoudswerkman hou
den alles netjes en in orde.
Verpleging en verzorging staan dag en nacht klaar. De hoofd
verpleegkundige is het aanspreekpunt voor bewoners, familie
en dokters.
De administratie is in handen van een stafmedewerkster die
ruim aandacht geeft aan kwaliteitszorg, en van de dagelijks ver
antwoordelijke die het reilen en zeilen in het rusthuis in goede
banen leidt.
Een hele ploeg vrijwilligers steekt vele helpende handen toe
bij uitstapjes, feestjes, in de bar, in en rond het rusthuis.
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VRIJE BASISSCHOLEN

De Toverdoos (kleuterschool)
Lesuren:   8.4011.55 uur

13.0015.20 uur

Openingsuren: 8.2515.35 uur 

Grote Baan 118, 2235 Hulshout
Tel.: 015 22 24 06
Website: www.detoverdoos.be
email: info@detoverdoos.be

De Schatkist (kleuter en lagere school)
Lesuren:    8.4512.00 uur

13.1015.30 uur

Openingsuren: 8.3015.45 uur 

Mgr. Raeymaekersstraat 13  2235 Westmeerbeek
Tel.: 016 69 93 33 
Website: www.deschatkist.be
email: deschatkist@pandora.be

Vrije basisschool Houtvenne
Openingsuren van de school:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.40 tot 15.40 uur
Woensdag: 8.40 tot 11.55 uur
Vrijdag: 8.40 tot 15.00 uur

Langestraat 11, 2235 Houtvenne
Tel.: 016 69 93 14
email: vbs.houtvenne@scarlet.be 

HULSHOUT: FRAAIE GEMEENTE

Hulshout is een fraaie, groene gemeente. Dit bewezen de tal
rijke foto’s van de voorbije fotowedstrijden. Vooral De Nete is
één van de meest geliefde groene plaatjes in Hulshout. Het is
dan ook de missie van het gemeentebestuur om de gemeente
zo fraai mogelijk te houden!
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PAPIER EN KARTON

RESTAFVAL

Papier en karton worden gratis opgehaald. De ophaaldata kan
u, net als voor de andere afvaleenheden, terugvinden op de
afvalkalender van het IOK. Gelieve uw papier te verzamelen in
een kartonnen doos of in pakjes samen te binden.

GLAS

Het glasafval (enkel glazen flessen en bokalen zonder stoppen
of deksels) wordt gratis opgehaald aan huis, dit gebeurt één
maal per maand. Het gekleurd en wit glas mag samen in de
zelfde bak worden ingezameld.
Het moet worden aangeboden in de blauwe glasbak die door
de gemeente aan elk gezin ter beschikking wordt gesteld. 

GROF VUIL

De ophaling van het onbruikbare grof vuil staat aangeduid op
de afvalkalender:
• Vooraf inschrijven in het gemeentehuis aan het onthaalloket

of via de gemeentelijke website.
• U betaalt vóór de ophaling het overeenstemmende bedrag.
• Het kwijtschrift dat onmiddellijk wordt afgeleverd, dient op

elk verzoek van de gemeentebeamb¬ten getoond te worden. 
• Indien uw grofvuil alleen maar metalen (ijzer, aluminium,

koper, zink…) bevat, is de ophaling gratis.
• Nadien zal uw aanvraag ter uitvoering worden doorgegeven.

Enkel op de adressen waarvoor vooraf werd ingeschreven en
betaald, zal grof vuil worden opgehaald.

HOU ONZE GEMEENTE PROPER: 
AFVALINZAMELING

Om onze gemeente zo groen en zo proper mogelijk te houden
is het belangrijk dat het afval goed ingezameld wordt. De ac
tuele tarieven vindt u op de website: www.hulshout.be >
Milieu/wonen > Containerpark > Afval verzamelen

Het restafval wordt in onze gemeente om de veertien dagen
opgehaald door het IOK. Uw restafval moet in een grijze con
tainer. Per aansluitpunt betaalt u per maand + de gewogen
hoeveelheid afval. 

GFT (GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL)

Net als het restafval wordt ook het GFT om de veertien dagen
opgehaald. Uw GFTafval moet in een groene container. U be
taalt per container per maand + de gewogen hoeveelheid afval.

PMD (PLASTIEK, METAAL- EN DRANKKARTONVERPAKKINGEN)

P = Alle plastiekflessen en flacons, plastiekbussen, ...
M = Metalen verpakkingen van drankblikjes, conservenblikjes,
dozen en bussen, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes,
spuitbussen van voeding en cosmetica, schroefdoppen, kroon
kurken en deksels van flessen en bokalen, ...
D = Drankkartons van vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk,
...)
PMD moet u in blauwe PMDzakken stoppen, verkrijgbaar aan
het onthaalloket.
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SNOEIHOUT/ONBEHANDELD HOUT/GROOT TUINAFVAL

Maximum 2x per jaar en op afspraak laten ophalen door de ge
meentediensten:
• Vooraf inschrijven in het gemeentehuis aan het onthaalloket

of via de gemeentelijke website.
• U betaalt vóór de omhaling het overeenstemmende bedrag.
• Het kwijtschrift dat onmiddellijk wordt afgeleverd, dient op

elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te worden.
• Nadien zal uw aanvraag ter uitvoering worden doorgegeven.

Deze ophaling hoeft niet samen te vallen met een ophaling van
groot huisvuil. U kan steeds om dergelijke ophaling verzoeken.
Enkel op de adressen waarvoor vooraf werd ingeschreven en
betaald, zal snoeihout worden opgehaald.

ZUIVER PUIN

Maximum 2x per jaar en op afspraak laten ophalen door de ge
meentediensten:
• Vooraf inschrijven in het gemeentehuis aan het onthaalloket

of via de gemeentelijke website.
• U betaalt vóór de ophaling het overeenstemmende bedrag.

U kan kiezen voor een halve vrachtwagen of een hele vracht
wagen.

• Het kwijtschrift dat onmiddellijk wordt afgeleverd, dient op
elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te worden.

• Er zal een controle gebeuren op de zuiverheid van het puin.
Wanneer het puin voldoende zuiver is, zal uw aanvraag wor
den uitgevoerd.

Deze ophaling hoeft niet samen te vallen met een ophaling van
groot huisvuil. U kan steeds om dergelijke ophaling verzoeken.
Enkel op de adressen waarvoor vooraf werd ingeschreven en
betaald, zal zuiver puin worden opgehaald.

THUISCOMPOSTEREN

Om het thuiscomposteren te stimuleren en op die manier aan
afvalpreventie te doen, kunnen bij het gemeentebestuur ver
schillende compostmaterialen worden aangekocht.

Compostbakken:
Indien u naast keukenafval ook al uw tuinafval zelf wil compos
teren, kan u best gebruik maken van compostbakken. U maakt
best gebruik van drie bakken, zodat het materiaal goed kan
worden omgezet. 

Compostvaten:
Indien u beschikt over een zeer kleine tuin of enkel groenten
en fruitafval wil composteren kan u eveneens gebruik maken
van een compostvat. 
Compostbakken en vaten kunnen worden aangekocht via het
onthaalloket in het gemeentehuis.

CONTAINERPARK

Op het gemeentelijk containerpark kunnen de inwoners van
de gemeente huishoudelijk en ermee gelijkgesteld afval selec
tief aanbrengen tijdens de openingsuren.

Industriepark 76  2235 Hulshout
Tel.: 015 25 36 44  email: containerpark@hulshout.be

Openingsuren
• Maandag: gesloten 
• Dinsdag: 11.00  18.45 uur 
• Woensdag: 8.00  15.45 uur 
• Donderdag: 11.00  18.45 uur 
• Vrijdag: 8.00  15.45 uur 
• Zaterdag: 8.00  13.45 uur 
• Zondag: gesloten

De bezoekers moeten zich ten laatste een kwartier voor slui
tingstijd aanmelden.
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KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN

Heeft u thuis wat spullen staan waar u van af wil, maar die ei
genlijk nog bruikbaar zijn? Het zou zonde zijn om die zomaar
weg te gooien. Geef die dingen liever een tweede kans. U heeft
ze niet meer nodig, maar er is wellicht iemand anders die er
nog iets kan mee doen. Contacteer dan de Kringwinkel Zuider
kempen.

De Kringwinkel HeistopdenBerg
Noordstraat 25  2220 HeistopdenBerg
email: info@dekringwinkelzuiderkempen.be

De Kringwinkel Herselt
Blauwbergsesteenweg 113  2230 Herselt
website: www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Onze gemeente kent talrijke mooie, groene plaatsjes waar u
rustig kan wandelen. Zin om deze te ontdekken? Raadpleeg
dan de wandelbrochure op de gemeentelijke website, of koop
‘m in het gemeentehuis of in de bibliotheek. Geoefende stap
pers kunnen ook een langer parcours uitstippelen aan de hand
van de wandelnetwerkkaarten De Merode of Kempische Ne
tevallei (te koop in het gemeentehuis/bibliotheek) of op de
website www.wandelknooppunt.be. 

Bent u eerder een fietsliefhebber? Ook dan komt u in Hulshout
aan uw trekken! Aan de hand van de fietsknooppunten kan u
een fijne tocht uitstippelen op www.fietsnet.be. In het ge
meentehuis en de bibliotheek is ook de fietsknooppuntenkaart
van de provincie Antwerpen verkrijgbaar.

Gaat u op pad? Onze gemeente kent een aantal interessante
bezienswaardigheden, die zeker het bezoeken waard zijn. Hier
onder een beknopt overzicht met een kort woordje uitleg:

HULSHOUT
St. Matteüskerk: Gebouwd omstreeks 1900. Bevat twee uit
zonderlijke retabels, geheel uit hout uitgesneden en veelkleurig
beschilderd.

’t Bergsken: Hoeve in vakwerk, gelegen in de beemden van de
Netevallei, langs de Booischotseweg. Deze hoeve diende als
decor voor 'Pallieter', de film van Ronald Verhaevert naar het
boek van Felix Timmermans. 

’t Toreke: Deze oude mijlpaal in ijzer
zandsteen is een aanteken gebouwd
tijdens de aanleg van de steenweg
tussen Booischot en Hulshout om
aan het nageslacht te tonen hoe ver
Booischot het aanleggen van die
weg had bekostigd. Aanleg van de
weg en bouw van het Toreke ge
schiedden in 1836. In 2000 werd dit
monument gerestaureerd. 

Prairiehoeve: Gelegen in één van de schaarse, landelijk geble
ven gebieden van Hulshout. Intacte hoeve in geleemde vak
werkbouw gelegen in Geersbroekstraat.

St. Annakapel: Gelegen langs de Grote Baan op het Eindeken.
St. Anna was de patrones tegen de koorts. 

HOUTVENNE
St. Adrianuskerk: Daterend uit 1816, opgetrokken in neorom
aansestijl. Binnen zijn er interessante interieurelementen zoals
het prachtige beeldhouwwerk uit de 18de eeuw, de lambrise
ring, het doksaal, de kansel (18e eeuw) en het doopvont (15e
eeuw). St.Adriaan was de beschermheilige van de soldaten,
de gevangenisbewaarders, scherprechters, smeden en dienst
boden.

Norbertijnenpastorij: Een vijftigtal meter van de St. Adrianus
kerk. Gebouwd in 1776.

TOERISME
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18deeeuwse schuur: Bakstenen langeschuur uit 1770 in de
Kruisveststraat. Hoorde vroeger bij het molencomplex ‘Molen
hof’.

WESTMEERBEEK
Ruïne oude St. Michielskerk: Geklasseerd als monument, maar
vervallen tijdens WO II. De kerk heeft een laatgotische toren
die dateert van circa 1400 en leunt tegen de nieuwe kerk aan.

Herberg De Ster: Burgerhuis en herberg, al vermeld in 1600,
gelegen op het dorpsplein van Westmeerbeek.

Ceusterhuys: School van de Heer van Westmeerbeek rond
1600, woonplaats van de kapelaan/koster/onderwijzer. Na
1858 gebruikt als gemeentehuis, na 1952 als bibliotheek. Te
genwoordig is de Werkwinkel hier gehuisvest. 

Manneke Pis: Op het Hoogzand is er een reproductie van het
origineel dat in Brussel te bekijken is. Westmeerbeek wordt
ook wel eens Klein Brussel genoemd.

Kasteel Ter Borght: Gebouwd in 1780. Privéeigendom. Gele
gen te WestmeerbeekHeide, naast de Provinciebaan.

Honger of dorst gekregen onderweg? Onze gemeente kent tal
van leuke cafeetjes, brasseries en restaurants waar u een stop
kan maken voor een hapje en/of drankje.

Ruïne oude St. Michielskerk

HULSHOUT: BRUISENDE GEMEENTE

Hulshout is ook een bruisende gemeente. Er wordt echt ge
leefd in onze gemeente en dat kunnen we alleen maar toejui
chen!

Onze Hulshoutse jongeren zorgen ervoor dat onze gemeente
bruisend, jong en fris van geest blijft. Hieronder kan je enkele
toffe weetjes terugvinden voor de jeugd.

Wist je dat…
 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die op de hoogte wil

len blijven van het reilen en zeilen op sport, jeugd en bib
gebied, zich kunnen inschrijven voor de tweemaandelijkse
enieuwsbrief ‘Neetjesweetjeskrant’? Hierin worden alle ac
tiviteiten opgesomd die door deze drie gemeentelijke dien
sten worden ingericht. Wens je deze Neetjesweetjeskrant in
je mailbox te ontvangen, geef dan een seintje aan de jeugd
dienst op jeugd@hulshout.be en geef je naam en email
adres door. 

 er in Westmeerbeek een speelplein is in de Haverdries?
Naast een klimtoren, draaimolen en enkele veertoestellen,
is hier ook een basketveldje voorzien.

TOFFE WEETJES VOOR DE JEUGD
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Een kermis is altijd een leuke gebeurtenis voor jong en oud.
Daarom zetten we hier even alle jaarlijkse kermisdagen op een
rijtje:

 Hulshout: eerste zondag na Pinksteren 
& eerste zondag van september

 Eindeke: zondag voor O.H.Hemelvaart

 Houtvenne: Pasen & eerste zondag na 17 juli

 Westmeerbeek: zondag na 24 juni & zondag na 
29 september

KERMISSEN

INSPRAAK EN OPENBAARHEID

“Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt,
niet wat de schrijver belangrijk vindt. “
(Thea Beckman)

Jeugdboekenweek, bibliotheekweek, voorleesweek, … Het bib
team zorgt jaarlijks voor een reeks bruisende activiteiten!
Hanne De Vos, Nadine Eggers, Lut Goris, Ria Schellens en An
Van der Borght heten u van harte welkom!

Bibliotheek Hulshout
Booischotseweg 1, 2235 Hulshout
Tel.: 015 22 40 17  email: hulshout@bibliotheek.be

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK

 er in Westmeerbeek ook een skatepiste is? Deze is gelegen
aan Kangieter (net naast het fietspad KempenHageland
route).

 Hulshout zes jeugdverenigingen telt? Alle contactgegevens
kan je terug vinden op onze gemeentelijke website.

Maandag: 16.0020.00 uur

Dinsdag: 18.0020.00 uur

Woensdag: 11.3020.00 uur

Vrijdag: 14.3017.00 uur

Zaterdag: 10.0012.00 uur (niet in juli & augustus)

Bezoek onze website: www.hulshout.be/bibliotheek. Of check
de bib op Facebook! Zo blijft u op hoogte van al onze nieuwtjes
en activiteiten. 

Op onze website kan u de volledige catalogus raadplegen, als
ook die van andere openbare bibliotheken binnen onze pro
vincie. U ziet niet alleen of een werk beschikbaar is, maar u kan
ook heel wat extra info bekomen zoals boekrecensies, auteurs
fiches, leestips, …

Wanneer u zich aanmeldt via ‘mijn bibliotheek’ kan u op de
website zelf uw verlengingen regelen. Werken die uitgeleend
zijn, kan u makkelijk van thuis uit reserveren. Is een werk niet
beschikbaar in onze bibliotheek? Neem even contact op, en
dan laten wij hem voor u overkomen via IBL.

Bent u   door uw leeftijd, een handicap of langdurige ziekte
niet in staat om zelf naar de bib te komen? Dan kan u boven
dien een beroep doen op onze gratis boekendienst aan huis.

Senioren, kinderen en jongeren genieten trouwens gratis lid
maatschap. Volwassenen (tussen 18 en 60 jaar) betalen € 2,50
lidmaatschap per jaar.

Om Hulshout bruisend en jong te houden kan u als burger par
ticiperen als partner van het bestuur. U kan dan ook meeden
ken en meespreken over veel onderwerpen.

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke burger een be
stuursdocument kan raadplegen en er een afschrift van kan
krijgen. Dit grondrecht is in de grondwet opgenomen. In de
openbaarheidwetgeving wordt dit recht verder uitgewerkt. In
Vlaanderen is er op 1 juli 2004 het nieuwe decreet van 26
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in wer
king getreden. Er wordt een dubbele openbaarheid voorzien:
actieve openbaarheid (openbaarheid op initiatief van het be
stuur) en passieve openbaarheid (openbaarheid op verzoek
van een burger).
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ACTIEVE OPENBAARHEID

Actieve openbaarheid impliceert dat de overheid niet alleen
vragen om informatie moet afwachten, maar ook op eigen ini
tiatief informatie moet verstrekken. Zo moeten de gemeenten
en provincies het publiek, uit eigen beweging en op een dui
delijke en objectieve manier, voorlichten over hun optreden.

PASSIEVE OPENBAARHEID

Iedere burger heeft het recht om elk bestuursdocument van
een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter
plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift
ervan te ontvangen. Een verzoek moet schriftelijk worden in
gediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos. In principe
moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van
persoonlijke aard zijn.

Het recht op openbaarheid van bestuur is echter geen absoluut
recht. De openbaarheid kan immers in conflict komen met an
dere fundamentele rechten of belangen, zoals de veiligheid van
de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, de openbare
orde, de persoonlijke levenssfeer, enz. 

HULSHOUT: SPORTIEVE GEMEENTE

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST

De sportdienst kan u terugvinden in: Sportpark Joris Verhae
gen, Industriepark 3, 2235 Hulshout.

U kan hier terecht voor allerlei informatie betreffende sport,
ondersteuning van de sportverenigingen, huur van sportac
commodatie, ondersteuning sportraad, subsidieaanvragen, or
ganisatie sportdagen, sportkampen, lessenreeksen, …    

Wilt u dus een keer een kijkje nemen of heeft u vragen, dan
kan u contact opnemen met:
Sportfunctionaris Priscilla Van Herck
Sportpromotor Lien Van Hemelen
Tel.: 015 24 26 77  email: sport@hulshout.be

Voor vragen en problemen in het sportpark kan u bij volgende
personen terecht: Jhony Saliën, Steve Verschueren, Steven Pee
ters, Martine Sterckx en Anita Van Loo.

Maandagdinsdagdonderdag: 9.0018.00 uur

Woensdag: 9.0018.30 uur

Vrijdag: 9.0012.30 uur

Zaterdag: 8.3012.30 uur
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Skateterrein
Kangieter, 2235 Westmeerbeek

Speelplein (basketvoetbalskateramp)
Haverdries, 2235 Westmeerbeek

GEMEENTELIJK SPORTPARK JORIS VERHAEGEN

Industriepark 3, 2235 Hulshout
Tel.: 015 24 26 77  email: sport@hulshout.be

Met het vernieuwde gemeentelijk sportpark Joris Verhaegen
beschikken de Hulshoutenaren over een uitgebreide accom
modatie. Het park bestaat onder andere uit een polyvalente
hal, een gevechtsportenzaal, een danszaal, een polyvalente
zaal, een turnhal, een wielerpiste, een atletiekpiste, voetbal
terreinen en een omnisportveld. De polyvalente hal omvat te
vens een ruime cafetaria genaamd de Sportbar.

Sportbar @ Hulshout
Industriepark 3, 2235 Hulshout
Tel.: 0474 17 33 21  email: Sportbarhulshout@hotmail.com

GEMEENTELIJKE SPORT- EN SPEELPLEINEN

GEMEENTELIJK ZWEMBAD

Heeft u zin om met uw vrienden een partijtje te voetballen of
bent u te vinden voor een basketbalmatch? Of gaat u met uw
skatebord graag op zoek naar wat actie?

Dan bent u op onze sport en speelpleinen aan het goede
adres! 

Industriepark 1, 2235 Hulshout 
Tel.: 015 24 80 13  email: zwembad@hulshout.be

Wilt u regelmatig een frisse duik nemen tegen een voordelig
tarief? Kom zeker eens lang in het gemeentelijk zwembad!
Denk er wel aan dat u aangepaste zwemkledij draagt (en dus
geen lange zwemshort!). De tarieven voor het zwembad wor
den ook bewust laag gehouden.

Voor vragen kan u terecht bij onze redders: 
Jelle De Clippel, Ria De Winter en Steven Peeters.
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OPENINGSUREN VRIJ ZWEMMEN

Tijdens het schooljaar:

Woensdag: 13.0016.00 uur

Donderdag: 18.0021.00 uur

Vrijdag: 18.0020.00 uur

Zaterdag: 9.0013.00 uur

Tijdens de schoolvakanties:

Dinsdag: 9.0011.00 uur & 18.0021.00 uur

Woensdag: 13.0016.00 uur

Donderdag: 13.0016.00 uur & 18.0021.00 uur

Vrijdag: 9.0011.00 uur & 18.0020.00 uur

Zaterdag: 9.0013.00 uur

CONTACTADRESSEN

Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2
tel.: 015 22 40 11
fax: 015 22 40 14
email: info@hulshout.be
web: www.hulshout.be

Bibliotheek Booischotseweg 1
tel.: 015 22 40 17 
email: hulshout@bibliotheek.be
web: hulshout.bibliotheek.be

Containerpark Industriepark 76 
Tel.: 015 25 36 44

Kinderopvang Hulshout 
Grote Baan 193  
tel.: 0476 60 26 24
Houtvenne 
Broedersstraat 33
tel.: 0474 91 00 20
Westmeerbeek
Ramselsesteenweg 34
tel.: 0474 91 00 09
Schoolopvang Hulshout
Strepestraat 21
tel.: 0471 81 16 25
Schoolopvang Houtvenne
Langestraat 11
tel.: 0471 81 16 30
Schoolopvang Westmeerbeek
Mgr. Raeymaekersstraat 13
tel.: 0474 73 20 64

OCMW Grote Baan 256 
tel.: 015 75 01 00
fax: 015 75 01 99
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Woonzorgcentrum Grote Baan 256
tel.: 015 22 93 90
fax: 015 22 93 92

Sportcentrum Industriepark 3
tel.: 015 24 26 77
email: sport@hulshout.be

Zwembad Industriepark 1
tel.: 015 24 80 13
email: zwembad@hulshout.be

Werkwinkel/PWA Werkwinkel
Netestraat 4  
tel.: 016 69 92 80
PWA
Netestraat 4
tel.: 016 69 42 98

Politie Politie (Hulshout)
tel.: 016 47 92 50
Politie (hoofdkantoor Westerlo)
tel.: 014 53 96 00
Politie (dringende hulp)
tel.: 101

Onderwijs Gemeentelijke Basisschool
Grote Baan 332
tel.: 016 69 93 06
Strepestraat 21
tel.: 015 22 22 98
Vrije Basisschool
“De Toverdoos”
Grote Baan 118 
tel.: 015 22 24 06 
“De Schatkist”
Mgr. Raeymaekersstr 13
tel.: 016 69 93 33                 

Gesubsidieerde vrije lagere en 
kleuterschool
Langestraat 11
tel.: 016 69 93 14

De Post Grote Baan 88
tel.: 022 0123456

Brandweer Hulshout is afhankelijk van de 
brandweerdienst van 
HeistopdenBerg.
Kazerne
Broekstraat 46 a, 2220 Hallaar
Telefoon:  tel.: 112 
(brand of dringende hulp)
Noodlijn 1:
tel.: 015 24 17 00 
(minder dringende hulpverlening)
Administratie: 
tel.: 015 24 90 33 (administratie)
fax: tel.: 015 25 14 30

Hulpdiensten Ambulance/brandweer 112

Child Focus 116000  

Dringende interventie 101

Brandwonden 02 26 86 200

Rode Kruis HAD 016 68 08 08

Antigifcentrum 070 24 52 45

TeleOnthaal 106

Druglijn 078 15 10 20

Apotheker van wacht 0900 105 00

Inlichtingen 1207
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ADVERTEERDERSLIJST

ACCESSOIRES
         Marjel Boetiek 10

AIRCO
         Leflot Wouters 6

APOTHEEK
         Cams 4
         Mertens 14
         Vermunicht 4

AUTOVERKOOP
         Gerry Ver Elst 16
         JHTT Cars 16

BANK & VERZEKERINGEN
         Belfius 16
         BNP Paribas Fortis kaft
         Zakenkantoor Thys 2

BBQ
         Tuinrama 4

BEENHOUWERIJ
         DriesenClaes 8

BEGRAFENISSEN & CREMATIES
         Dirk Van Baelen 2

BOOMKWEKERIJ
         Arbor nv kaft

BOUWWERKEN
         Diroka bouw 18

BRANDSTOFFEN
            Pollet 40
CAFE

         Café au Lait 18
            Celtic Pub 4

         De Nieuwe Ster 12
CARROSSERIE

         De Winter 2
CENTRALE VERWARMING

         Leflot Wouters 6
COACHING

         Mireille Peeters 2
CONTACTLENZEN

         Wim Lodewyckx kaft
DAKWERKEN

         Bart Verstrepen 20
ELECTRO

         Goossens Electro 10
FIETSEN
            Fietscenter Luc 14
GESCHENKARTIKELEN

         ‘t Pranilleke 12
INTERIEUR

         Saelen Stefan bvba 8
IT, SOFTWARE & NETWERKEN

         ADS Services 14

JUWELEN & UURWERKEN
         KDP 4

KASTEN
         Edde Van Eijnde 2

KEUKENS
         Edde Van Eijnde 2
         Felix De Cock 6

KINESITHERAPEUT
            Peter Van Nuffelen 18

         Sigi Waegemans 10
         Van Den Broek Ellen 
         & Goolaerts Sandra 12

KLEDINGZAAK
         Marjel Boetiek 10
         Scalini Mode kaft

KLINKERWERKEN
         Gunter Bosmans 8
         Jan Laeremans bvba kaft

KOK AAN HUIS
         Tine’s KokenEten 14

OPRITTEN
         Jan Laeremans bvba kaft

OPTIEK
         Wim Lodewyckx kaft

OSTEOPATHIE
         Albert Serneels 18
         Van Den Broek Ellen 12

POTGROND & MESTSTOFFEN
            NVK Mevogro products 40
PRALINES

         ‘t Pranilleke 12
RAMEN & DEUREN

         Edde Van Eijnde 2
            Peeters Karel 14
RECLAMEBUREAU

         Versa Graphics 12
RENOVATIEWERKEN

         Saelen Stefan bvba 8
REISBUREAU

         Velvet Reizen 16
SANITAIR

         Leflot Wouters 6
SCHOONHEIDSINSTITUUT
            Finesse 16
            Isabelle 14

         Sara 18
SCHRIJNWERKERIJ

         Bart Verstrepen 20
         Felix De Cock 6
         Saelen Stefan bvba 8
         

         Simoens Willy 20
         Van der Veken Ivo 18

SLANK & FIT
         Medslim 14

SNOEPTAARTEN
         ‘t Pranilleke 12

SPORTWINKEL
         Vido Sport 12

TAVERNE, BISTRO & BRASSERIE
         Café au Lait 18

            Celtic Pub 4
         TC Lybo 16

TENNISCLUB
         TC Lybo 16

TERRASSEN
         Jan Laeremans bvba kaft

TIMMERWERKEN
         Van der Veken Ivo 18

TRAITEUR
         Tine’s KokenEten 14

TRANSPORT
         Michiels 8
         Vermeulen 16

TUINAANLEG
         Harry 14

TUINMACHINES
         Van Dyck Marcel 16

TUINMACHINES & -MEUBELS
         Tuinrama 4

TUINONTWERP & -AANLEG
         Wuyts Ludo 2

THUISVERPLEGING
            Margo Thys 6

         Marleen Van Bel 20
VASTGOEDMAKELAAR

         Van Den Vonder Marcel kaft
VERANDA’S
            Peeters Karel 14
VERZEKERINGEN

         KBC 6
VOEGWERKEN

         Diroka bouw 18
VOETREFLEXTHERAPIE

         Peter Van Nuffelen 18
WINKEL

         Het Kelderke 12
ZORG- & DIENSTVERLENING

         Mireille Peeters 2
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Jan Laeremans b.v.b.a.

23 JAAR 
VAKMANSCHAP !
Reeds meer dan 
1250 tevreden klanten!

Aanleg van:

- Terrassen en tuinpaden

Wij verzekeren u een goede prijs/kwaliteitverhouding en zekerheid 
met oog voor afwerking. 

Leveren en plaatsen van:
- Betonklinkers, kleiklinkers en tegels
- Kasseien en mozaiek
- Natuursteen, arduin, blauwe steen
 en graniet
- Kiezel, dolomiet, ...
- Riolering Industriepark 66 

2235 Hulshout
Tel 015/22 52 43

www.laeremansjan.be
info@laeremansjan.be



23

BVBA HERMANS - BAETEN
Dokter Vital Celenplein 6

2235 Hulshout

Maandag:  9.00u tot 12.00u

Dinsdag:  9.00u tot 12.00u  -  15.00u tot 18.00u

Woensdag:  9.00u tot 12.00u

Donderdag: 9.00u tot 12.00u  -  15.00u tot 18.00u

Vrijdag:  9.00u tot 12.00u

11


