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 VOORWOORD BURGEMEESTER

Beste Hulshoutenaar,

In samenwerking met de uitgever en met de steun van onze 
plaatselijke handelaars kan het gemeentebestuur je met 
enige trots deze derde uitgave van de gemeentegids aanbie-
den. 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	
maatschappij vlug achterhaald. Het is dan ook niet uitgeslo-
ten dat, ondanks alle voorzorgen, deze brochure onvolko-
menheden	kan	bevatten.	Eventuele	opmerkingen	ter	zake	
kunnen gerust gemeld worden bij het secretariaat van het 
gemeentebestuur.
Een	goede	dienstverlening	is	het	belangrijkste	wat	we	onze	
mensen kunnen aanbieden. In ons gemeente- en OCMW- 
huis willen wij dan ook een totaal dienstenpakket aanbieden 
dat	aan	onze	hedendaagse	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
Mark Verhaegen



SCHOONHEIDSINSTITUUT 
NANCY

Vennekensstraat 22  2235 Hulshout-Houtvenne 
Tel 016 / 68 01 85

Gelaatsverzorging
Permanente make-up
Medische pedicure /manicure
Ontharingen 
Maquillage

Zonnebank
V

Bloesemremedies

Reiki

oetreflexologie

Massage van 0 tot 100 jaar
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 HULSHOUT: EEN KORTE OMSCHRIJVING

SITUERING

Hulshout is gelegen in de provincie Antwerpen. Heist-op-
den-Berg, Booischot, Heultje en Westerlo zijn enkele buur-
gemeentes van Hulshout. Sinds de fusie van 1977 bestaat 
Hulshout uit drie deelgemeenten: Hulshout, Houtvenne 
en Westmeerbeek. De ‘Grote Nete’ loopt dwars door de 
gemeente. Hulshout ligt ten noorden, Houtvenne en West-
meerbeek	liggen	ten	zuiden	van	de	rivier.	Hulshout	heeft	een	
oppervlakte van 786 ha, Houtvenne 448 ha, en Westmeer-
beek 503 ha.

BEVOLKING

Uit	de	statistieken	kunnen	we	de	laatste	decennia	een	aan-
zienlijke	toename	van	de	bevolking	afleiden.	In	1981	telde	
onze gemeente 7056 inwoners. Vandaag zijn er dat meer dan 
9600 geworden.

HULSHOUT:	VEELZIJDIG

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

Sportieve gemeente: 
Hulshout besteedt veel aandacht aan sport. Het gemeente-
lijk zwembad, sportcentrum en de wielerpiste zijn onlangs 
volledig vernieuwd en bieden de Hulshoutenaren een waaier 
aan sportmogelijkheden.

Bloeiende economie: 
Het Industriepark vormt met een groot aantal bedrijven het 
economisch zwaartepunt. Tal van andere kleine en middel-
grote ondernemingen zijn verspreid over het hele grondge-
bied.

HULSHOUT INFORMEERT

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

GEMEENTEGIDS

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

GEMEENTELIJK	INFOBLAD

Driemaal per jaar wordt het gemeentelijk infoblad huis aan 
huis verspreid. Hier vind je gemeenteraadsbeslissingen, 
mededelingen	van	het	gemeentebestuur,	artikels	over	milieu,	
cultuur, jeugd, sport, welzijn, … Ook berichten van verenigin-
gen, diensten, … worden opgenomen in het infoblad. 

WWW.HULSHOUT.BE

De	technologische	wereld	staat	niet	stil.	Ook	onze	gemeente-
lijke	website	is	een	belangrijke	bron	van	informatie	gewor-
den. Wat kan je 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	up-to-	
	 date	activiteitenkalender
•	 …
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S C H O O N H E I D S I N S T I T U U T

CYBELLE
C h r i s t e l  V a n  R o m p a e y

 Gelaatsverzorging  Pedicure  Manicure
  · Kunstnagels · Ontharingen · Permanente make-up · Lichaamsverzorging

Grote Heibergstraat 12, 2235 Hulshout
0472 222 537

Apotheek CAMS
Grote Baan 142
2235 HULSHOUT
Tel. 015 22 23 71
Fax 015 22 90 42

*
van maandag tot vrijdag

9.00 - 12.00 en 13.30 - 18.30
zaterdag : 9.00 - 12.00

Grote Baan 400, 2235 Hulshout
Tel. 016 49 08 01

Openingsuren :
Dins. tot Vrijd. 14u - 19u
Zat. van 10u - 16u
Of na afspraak
Zon. Maan. Gesloten

www.martinepeeters.be
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 ALGEMENE ADRESGEGEVENS/OPENINGSUREN

	 GEMEENTEBESTUUR	HULSHOUT

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Tel:	015	22	40	11	-	Fax:	015	22	40	14	
e-mail: info@hulshout.be - website: www.hulshout.be 

OPENINGSUREN

Maandag: 9.00-12.00 & 18.00-20.00
Dinsdag: 9.00-12.00
Woensdag: 9.00-12.00 & 13.00-16.00
Donderdag: 9.00-12.00
Vrijdag: 9.00-12.00

OCMW	HULSHOUT

Grote Baan 256 - 2235 Hulshout - Telefoon: 015 75 01 00 - 
Fax:	015	75	01	99

OPENINGSUREN	ADMINISTRATIEF	CENTRUM
Alle werkdagen van 9.00u – 12.00u / Maandagavond van 
18.00u – 20.00u 
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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
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WIE IS WIE IN HULSHOUT?

HET	COLLEGE	VAN	BURGEMEESTER	EN	SCHEPENEN

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, nor-
maal op maandagnamiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen worden gezamenlijk genomen. Wel hebben 
de schepenen de verdeling van bepaalde taken afgesproken:

Burgemeester
Mark Verhaegen
Tel: 016 68 90 92 - 0495 57 35 22
E-mail:	mark.verhaegen@hulshout.be	
Verantwoordelijk voor:
-		 Coördinatie,	communicatie	
-		 Politie	
-		 Ruimtelijke	Ordening	
-		 Economie	en	Tewerkstelling,	
 middenstand, KMO, industrie 
-		 Land-	en	Tuinbouw
Spreekuren:
Elke	maandag	van	19u	-20u.	
Vrijdag op afspraak: 0495 57 35 22. 
  
1e schepen
Maurice Ooms
Tel: 016 69 93 01 - 0496 02 50 62
E-mail:	maurice.ooms@hulshout.be	
Verantwoordelijk voor:
- Openbare Werken
-	Reiniging
- Beheer van Goederen 
- Sport
Spreekuren:
Elke	maandag	op	afspraak	van	10u	
-11u & niet op afspraak van 19u -20u 
(gemeentehuis).

2e schepen
Geert Daems
Tel: 016 68 06 78 - 0499 41 41 95
E-mail:	geert.daems@hulshout.be
Verantwoordelijk voor:
-		 Financiën,	begroting
-  Personeel, dienstverlening
-		 Informatisering,	administratieve		
 vereenvoudiging
-  Openbare nutsvoorzieningen, energie
-  Kerkfabrieken
Spreekuren:
Enkel	op	afspraak:	016	68	06	78	of	
0499 41 41 95   

3e schepen
Anja	Leflot
Tel: 0496 68 25 14
E-mail:	anja.leflot@hulshout.be
Verantwoordelijk voor:
-  Burgerlijke stand, jubilea
-		 Feesten,	plechtigheden
-  Cultuur, verenigingsleven
-  Maatschappelijke zorg, 
 gehandicapten
-		 Vrije	tijd,	evenementen
-		 Toerisme,	recreatie
-		 Jeugd,	bibliotheek
Spreekuren:
Elke	woensdag:	14u-15u	
( gemeentehuis)
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 4e schepen
Jef	Wauters
Tel: 015 22 27 13 - 0496 97 50 85
E-mail:	jef.wauters@hulshout.be	
Verantwoordelijk voor:
-  Onderwijs 
-  Gezin, kinderopvang 
-  Werkwinkel, PWA 
-		 Leefomgeving,	milieu	en	natuur,		
 grondbeleid 
-		 Verkeer,	mobiliteit,	huisvesting	
-  Senioren, gelijke kansenbeleid 
-		 Europese	Aangelegenheden	
-  Ontwikkelingshulp

5e schepen (+OCMW-voorzitter)
Jef	Van	Bael
Tel: 016 68 03 59 - 0497 57 35 16
E-mail:	jef.vanbael@hulshout.be
Verantwoordelijk voor:
-  Sociale Zaken
-  Welzijn
-  Volksgezondheid
-  Kansarmoede

DE	GEMEENTERAAD

Op 2 januari 2007 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad geïnstalleerd. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeente-
raad het belangrijkste beleidsorgaan. Zij bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De 
raad	regelt	alles	wat	van	gemeentelijk	belang	is	en	heeft	een	verordenende	functie:	vaststellen	van	meerjarenplan,	vaststellen	
van organogram, … De dagordes worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad.
De	gemeenteraadsvergaderingen	zijn	openbaar.	Enkel	als	het	over	persoonsgebonden	zaken	gaat,	blijven	de	deuren	toe.
 

Spreekuren:	Elke	maandag:	19u-20u	(gemeentehuis)
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Mark Verhaegen (CD&V N-VA) ................................................Ramselsesteenweg	70 ............................................. 016 68 90 92
Maurice Ooms (CD&V N-VA) ...................................................Grote Baan 311 ....................................................... 016 69 93 01
Geert Daems (CD&V N-VA) ......................................................Langestraat	57 ......................................................... 016 68 06 78
Anja	Leflot	(CD&V	N-VA) .........................................................Oude Heibaan 43 ................................................... 0496 68 25 14
Jef	Wauters	(CD&V	N-VA) ........................................................Grote Baan 42 ......................................................... 015 22 27 13
Jef	Van	Bael	(CD&V	N-VA) ........................................................Nieuwstraat 10 ........................................................ 016 68 03 59
Jules	Scheerens	(CD&V	N-VA) ..................................................Amerveldstraat 2 ..................................................... 015 22 28 41
Louis	Van	den	Broek	(Sp.a) ......................................................Stationsstraat	136 ................................................... 016 69 95 23
Hilde	Van	Looy	(CD&V	N-VA) ...................................................Grote Baan 107 ....................................................... 015 22 21 22
Rigo	Huyskens	(CD&V	N-VA) ....................................................Hooivelden 3 ........................................................... 016 69 82 01
Jos	Voet	(CD&V	N-VA) .............................................................Maskensstraat 3 .................................................... 0475 36 34 00
Sabine Indekeu (CD&V N-VA) ..................................................Netelaan 49 ............................................................. 015 22 25 90
Diana	Ghys	(Sp.a).....................................................................Strepestraat 10 ........................................................ 015 22 35 88
Geert Vleugels (CD&V N-VA) ...................................................Schietboompleinstraat 11 ....................................... 015 22 27 73
Gunther Vleugels (CD&V N-VA) ...............................................Aarschotsebaan 26 .................................................. 016 57 39 02
Gust Van den Bruel (CD&V N-VA) ............................................Ramselsesteenweg	91 ............................................. 016 68 08 09
Mark Meurrens (CD&V N-VA)  .................................................Booischotseweg 145 ............................................... 015 22 34 32
Karina Smets (CD&V N-VA)  .....................................................Langestraat	20 ....................................................... 0498 21 29 17
René	Wouters	(VLD)	 ...............................................................Vennekensstraat 57 ................................................. 016 69 82 02
Natacha	Goysens	(CD&V	N-VA)	 ..............................................Moerbergstraat 15 ................................................ 0496 32 52 36
Marina Clé (CD&V N-VA)  ........................................................De Schrans 3 ............................................................ 016 69 64 65
Rist	Heylen	(GROEN!) ..............................................................Grote Baan 102 bus 2 ............................................ 0474 65 28 81
Stijn	Cools	(S.p.a) .....................................................................Borgerhoutstraat 5 .................................................. 015 22 36 78
(Jef	Van	Bael	en	Natacha	Goysens	staan	niet	op	de	foto.)
Secretaris	(wnd):	Luc	Van	Roie ................................................Hulshout-veld 37 ..................................................... 015 22 40 11 

OCMW-RAAD

De	Raad	voor	Maatschappelijk	Welzijn	bestuurt	het	OCMW.	De	Raad	telt	9	leden.	
Iedere	maand	vergadert	de	Raad	voor	Maatschappelijk	Welzijn	en	behandelt	dan	onder	meer	volgende	materies:
-	 neemt	beslissingen	die	zowel	de	werking	van	als	het	OCMW	zelf	betreffen
- stelt het personeel aan of gaat over tot ontslag
- stelt beleidsmaatregelen en reglementen op
- kent op basis van een sociaal verslag dat opgemaakt wordt door een maatschappelijk assistent al dan niet een 
 terugvorderbare steun toe aan een hulpvrager.
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Sara Lambrechts Stationsstraat 72/2

016/694 794        2235 Westmeerbeek

Software op maat voor de KMO
Wij zijn gespecialiseerd in de grafische sector

email: hw@adsservices.com
mobile: proximus belgium 0477/20 14 02

www.adsservices.com

Binnengoor 2B - 2235 Westmeerbeek - Tel.: 016/69.86.27 - Fax 016/69.76.98

schoonheidssalon

nv
DE KLAPPER • DE FLAPUIT • ZIEKENHUISGIDSEN • BOUWGIDSEN
GEMEENTEGIDSEN • STRATENPLANNEN • PLATTEGRONDKASTEN

www.mediabooks.be
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Van	links	naar	rechts:	Jozef	Van	Bael,	voorzitter	(CD&V),	Marc	Ver	Elst	(CD&V),	Myriam	Deckers	(NV-A),	Lizette	Parthoens	
(secretaris),	Elien	Bergmans	(CD&V),	Frank	Ponsaert	(VLD),	Ann	Peeters	(SP.A),	Fanny	Proost	(CD&V),	Chris	Bruynseels	(SP.A).	
Bierinckx	Geert	staat	niet	op	de	foto.

Bergmans	Elien ........................................................................Zakstraat 5 .............................................................. 0498 224 322

Bruynseels	Chris ......................................................................Heibaan 65 ............................................................... 015 221 258

Deckers	Myriam	L.L. ................................................................Doodsbroekstraat 73 .............................................. 0494 699 032

Bierinkx	Geert. .........................................................................Kapelaniestraat 18 .................................................. 0498 224 267

Peeters	Ann	L.G. ......................................................................Booischotseweg 118 .............................................. 0473 858 444

Ponsaert	Frank	W. ...................................................................Vaartdijkstraat 18 ................................................... 0479 429 638

Proost	Fanny ............................................................................Oud Pleintje 10 ....................................................... 0498 276 560

Van	Bael	Jozef	R.W. ..................................................................Nieuwstraat 10 ....................................................... 0497 573 516

Ver	Elst	Marc	E. ........................................................................Door Van Dijckstraat 11/D ...................................... 0474 931 499

Secretaris:	Lizette	Parthoens ...................................................Ramselsesteenweg	101 .......................................... 0499 208 437

GEMEENTELIJKE	ADVIESRADEN

Via de gemeentelijke adviesraden probeert het gemeentebestuur de burgers bij het beleid te betrekken. Bij belangrijke 
beslissingen 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	je	voor	informatie	altijd	terecht	op	www.adviesraden.be	
De samenstelling van onderstaande raden kan je vinden op onze gemeentelijke website.
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uw specialist in tuinmeubelen & tuinmachines

www.tuinrama.be
PROVINCIEBAAN 71 - 2235 HOUTVENNE - TEL 016 69 96 13 

tuinmeubelen tuinmachines

B.V.BA. De Cleyn & Zoon
ve r v a a rd i g e r s  v a n  s m e e d we r k

Oude Kruisstraat 14, 2235 Hulshout
Tel. 016 69 98 95 - Fax: 016 69 49 72

Gsm: 0495 10 98 54 - Gsm: 0495 77 80 78

Dirk Keurslager
Van De Walle

Grote Baan 168, 2235 Hulshout
Tel. 015 22 03 83 - Fax 015 75 25 96

Openingsuren: 

Nico
Schoen - Sleutel - Slotenmakerij

Prof. Dr. Vital Celenplain 22

B 2235 Hulshout

Gsm: 0477 930 494

Btw: 630 419 529
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BEHEERRAAD	GEMEENTELIJKE	BIBLIOTHEEK

Zij	organiseert	verschillende	nevenactiviteiten	waardoor	de	
Hulshoutenaren	extra	gemotiveerd	worden	om	te	lezen.
Voorzitter:	Frank	Ponsaert
Secretaris:	Katrijn	Maelfeyt

CULTUURRAAD

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over cultu-
rele onderwerpen en organiseert samen met het gemeente-
bestuur	o.a.	volgende	activiteiten:
-	 Aperitiefconcert
- Open Tentoonstelling Beeldende Kunst
-	 Lezingen
- …
Voorzitter:	Francine	Joillet
Secretaris:	Jan	Kindermans

JEUGDRAAD

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over het jeugd-
beleid	en	organiseert	ook	activiteiten	voor	de	Hulshoutse	
jeugd,	zoals	o.a.	de	SWAP-activiteiten	tijdens	de	zomermaan-
den.
Voorzitter:	Hannes	Peeters
Secretaris:	Joris	Vervloet

SPORTRAAD

Om het sportbeleid van de gemeente in goede banen te 
leiden, is er een sportraad opgericht. Deze bestaat uit een 
Algemene	Vergadering	en	een	Raad	Van	Bestuur.	Zij	staan	in	
voor	de	organisatie	van	de	kampioenenviering,	sportnamid-
dag voor grootouders en kleinkinderen en  voor de dag van 
de sportclubs.
Zij stellen, in samenwerking met de sportdienst en Schepen 
van sport,  het sportbeleidsplan op en het impulsbeleidsplan.
Verder	zorgen	zij	dat	alle	sportproblematieken	in	de	gemeen-
te worden aangekaart en indien mogelijk worden aangepast.

Voorzitter:	Louis	Deckers
Secretaris:	Leen	Van	den	Eynde

GECORO

Deze	adviesraad	is	een	politiek	neutrale	en	onafhankelijke	
commissie die zich buigt over vraagstukken met een ruim-
telijke invalshoek. Deze raad was o.a. nauw betrokken bij de 
opmaak	van	het	Gemeentelijk	Ruimtelijk	Structuurplan	en	
zal in de toekomst o.a. de uitvoering daarvan, ondermeer de 
Ruimtelijke	Uitvoeringsplannen,	van	nabij	kunnen	opvolgen.	
Ook	andere	dossiers	kunnen	op	vraag	van	zowel	de	GECORO	
zelf,	de	administratie	als	het	college	of	de	gemeenteraad	voor	
advies voorgelegd worden. 
Voorzitter:	Paul	Vets
Secretaris: Kurt Van den Vonder

SENIORENRAAD

De	gemeentelijke	seniorenraad	behandelt	lokale	kwesties	die	
senioren aanbelangen. Naast het uitbrengen van advies kun-
nen	zij	ook	op	eigen	initiatief	voorstellen	doen.
Voorzitter:	Jules	Scheerens
Secretaris:	Evi	Discart

MILIEURAAD

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (ook mi-
naraad)	heeft	tot	doel,	hetzij	op	vraag	van	het	gemeentebe-
stuur,	hetzij	op	eigen	initiatief	te	adviseren	over	het	gemeen-
telijk	milieu-	en	natuurbeleid.	De	minaraad	geeft	absoluut	
advies over het milieujaarprogramma en de uitvoering ervan.
Voorzitter:	Jos	Mols
Secretaris: Wouter Veraghtert
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J. Verlooyplein 47 - 2235 Houtvenne
Tel.: 016/69 54 94

Herstellingen pc’s, laptops,
Telecominstallaties, 
Aanleggen netwerken
Groot– en kleinhandel in IT

IJzermaal 24
2235 Westmeerbeek
016/69.87.66
0478/65.82.88

www.it-plaza.be
info@it-plaza.be

DEXIA BANK NV

Kantoor Hulshout
Booischotseweg 3

2235 Hulshout
Tel. 015/22 33 78
Fax 015/22 26 18

ma:   09h00 - 12h00 // namiddag : afspraak
di:  09h00 - 12h00 // namiddag : afspraak
wo:  09h00 - 12h00 // namiddag : afspraak
do:  09h00 - 12h00 // namiddag : afspraak
vr: 09h00 - 12h00 // 14h00 - 18h30
za:  afspraak

Openingsuren:

GARAGE - AUTOBANDEN Oude heibaan 49
2235 Hulshout

Tel. 016/69.66.95
Gsm: 0496/500.703

e-mail: deraet.danny@pandora.be

OPENINGSUREN:
Ma: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Di: 9.00u -12.00u 13.00u - 18.00u

Wo: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Do: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u 18.00u - 21.00u

Vr: 9.00u -12.00u 13.00u - 17.00u

Zaterdag, Zon- & Feestdagen gesloten

Met dank aan alle deelnemende 
adverteerders die deze gids 

mee mogelijk maakten.
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DIENSTEN	GEMEENTEHUIS

SECRETARIS	(WAARNEMEND)

Luc	Van	Roie
Tel: 015 22 40 11
E-mail:	secretaris@hulshout.be	
Vanaf	01/01/2010	zal	Rob	Goris	de	nieuwe	secretaris	van	de	
gemeente Hulshout worden. Bovenstaande contactgegevens 
blijven uiteraard behouden. 
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 
gemeentelijke diensten inzake voorbereiding, de uitvoering 
en	de	evaluatie	van	het	beleid.	De	gemeentesecretaris	ge-
draagt	zich	naar	de	onderrichtingen	die	hem	worden	gegeven	

door	de	gemeenteraad,	de	voorzitter	van	
de gemeenteraad, het college van burge-
meester en schepenen of de burgemeester, 
al	naargelang	hun	respectievelijke	bevoegd-
heden. Tevens staat hij in voor de interne 
controle op de werking van de gemeente-
lijke diensten.

FINANCIEEL	BEHEERDER	(ONTVANGER)

Herman Peetermans
Tel: 015 22 40 11
E-mail:	ontvanger@hulshout.be
Deze persoon is verantwoordelijk voor de 
gemeentelijke uitgaven en ontvangsten.

Ontvangsten
-	 gemeentebelastingen	en	gemeenteretributies
- de betalingen ervan in ontvangst nemen en registreren
- de betalingen en niet-betalingen 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  
	 betreffende	het	gemeentelijk	patrimonium	(sporthal,		
 zwembad …)
- het ontvangen van de gelden van openbare verkopen  
	 (fietsen,	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 je wel bij 
de ontvanger terecht.

BEVOLKING	&	BURGERLIJKE	STAND

Liesbet	Van	Bael	–	Wendy	Van	
den	Eynden	
Tel: 015 22 94 86
E-mail:	bevolking@hulshout.be
De dienst “Bevolking & Burger-
lijke stand” helpt je graag verder 
met volgende onderwerpen: 

Attesten & getuigschriften 
Bij de dienst “Bevolking & Burgerlijke stand” kan je terecht 
als	je	bepaalde	attesten	of	getuigschriften	nodig	hebt.	Een	
getuigschrift	van	woonst,	een	nationaliteitsbewijs,	uittreksel	
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Funerarium
Begrafenisondernemer - Crematies - Grafzerken
Dirk VAN BAELEN

Grote Baan 206 - 2235 Hulshout

Tel. 015 22 21 17 Fax 015 22 54 27

www.loodgieterjanssens.be

Stationsstraat 113
2235 WESTMEERBEEK

Tel + Fax: 016/ 69 73 60
GSM: 0475/ 24 03 78

VAN DEN BROEK ELLEN

Groepspraktijk voor :
· Kinesitherapie
· Osteopathie
· Bekkenbodemreëducatie
· Lymfedrainage

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

BOOMKWEKERIJEN TUINARCHITECTUUR

  VAN DYCK Gebroeders

Kouwbergstraat 2
B - 2235 HOUTVENNE
Tel: 016/69.92.17 – 69.84.44
Fax: 016/69.84.53
Mail: vandyckboom@telenet.be

DIROKA BOUW bvba

GEREGISTREERD AANNEMER
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Kerkeland 11
2235 Houtvenne
e-mail: mario.dierckx@telenet.be

Tel. 016 69 56 51
Fax 016 69 56 50
GSM 0495 22 56 51
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samenstelling	van	het	gezin,	een	uittreksel	uit	het	strafregis-
ter,	…	zijn	slechts	enkele	van	de	mogelijke	attesten	die	je	kan	
opvragen.	Deze	attesten	worden	steeds	gratis	afgeleverd.	
Ook	via	de	website	kan	je	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.	
De	kaart	wordt	uitgereikt	voor	een	periode	van	maximum	5	
jaar.	Voor	afloop	van	de	geldigheidsduur	wordt	men	automa-
tisch	opgeroepen.

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

Rijbewijzen
Rijbewijzen	worden	afgeleverd	op	de	dienst	Bevolking.	Het	
bedrag voor het rijbewijs moet je betalen bij deze dienst, 
fiscale	zegels	zijn	al	een	tijdje	afgeschaft.

Reispassen
Informeer	altijd	bij	het	land	van	bestemming	of	je	een	iden-
titeitskaart	of	een	reispaspoort	nodig	hebt.	Je	kan	ook	een	
kijkje nemen op de website: www.diplobel.org 

Kinderpassen 
Het is aan te raden dat kinderen jonger dan twaalf jaar een 
identiteitsbewijs	met	foto	bij	zich	hebben.	Zeker	als	je	naar	
het buitenland gaat. De ouders moeten dit Kids-ID zelf aan-
vragen bij de dienst Bevolking. 

Beroepswijziging
Als je voor het eerst een beroep uitoefent of van beroep 
verandert, moet je dat persoonlijk komen melden bij de 
dienst	Bevolking	of	via	de	website.	Op	deze	manier	blijft	het	
Rijksregister	up	to	date.

Landbouwtelling 
De	regelmatige	tellingen	van	de	landbouw	zijn	onmisbaar	om	
de toekomst van de landbouwwereld voor te bereiden. Op 
lokaal	vlak	verschaffen	deze	tellingen	waardevolle	gegevens	
voor het ruimtelijk beleid van het landbouwgebied van de 
gemeente. De landbouwtelling wordt jaarlijks georganiseerd.

Militie 
Soms	kan	een	militiegetuigschrift	nuttig	zijn	voor	bijvoor-
beeld	sollicitaties.	De	dienst	bevolking	kan	dit	voor	jou	in	
orde maken. Neem dan wel je militair zakboekje of laatst ont-
vangen	militiedocument	mee.	Hetzelfde	geldt	voor	wie	een	
militieattest	nodig	heeft	voor	het	ziekenfonds	of	de	verlofkas.

Pensioenen
	Ga	jij	binnenkort	op	pensioen?	Je	kan	je	pensioen	aanvragen	
via deze dienst.

Vreemdelingzaken
Het inschrijven van vreemdelingen in de gemeente gebeurt 
op de dienst bevolking. 

Slachtbrieven 
Hier kan je een slachtbrief verkrijgen voor het slachten van 
dieren.

Verhuizen/adreswijziging
Ga	jij	verhuizen?	Elke	verandering	van	hoofdverblijfplaats	
moet gemeld worden aan de dienst bevolking van de ge-
meente van je nieuwe hoofdverblijfplaats.  

Verkiezingen 
Iedere	Belg	is	vanaf	zijn	achttiende	verplicht	om	aan	de	ver-
kiezingen deel te nemen. 
Inlichtingen	over	de	herziening	van	de	kiezerslijsten,	de	
verkiezingen van gemeenteraad, provincieraad, het Vlaamse 
Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de 
Senaat	en	van	het	Europese	Parlement	kan	je	bij	de	dienst	
bevolking opvragen. 

Verkoop vuilzakken 
Blauwe zakken (PMD-afval, wordt huis-aan-huis afgehaald) 
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Tuincentrum
goossens.norbert@aveve.be

Norbert en Carine Goossens
Hoekske 2, 2235 Houtvenne 
016 69 89 88

EYCKMANS - DE HAES b.v.b.a.

Dakwerken
Sanitair

Bruulstraat 11 - 2235 HULSHOUT
Tel. 015 22 45 59

Ontwerp en aanleg van hedendaagse tuinen
Ludo Wuyts 0495 12 86 62

www.greenlinetuincreatie.be

 Van ontwerp tot realisatie
 Tuinarchitectuur en aanleg
 Specialiteit
- Creatieve ontwerpen
- Renovatie van oude tuinen
- Houten en stenen terrassen

- Opritten
- Afsluitingen
- Vijvers
- Planten van grote bomen
- Tuinverlichting
- Drainage www.buigwerken.be

EDSKO BROUWER

METAAL - ALUMINIUM
BUIGWERK

Kassei, mozaïek en 
Klinkerwerken

Verscuren Stefan

Vaartdijkstraat 3 - 2235 Hulshout
Tel. 0495 86 68 37
Fax 015 22 47 10

E-mail: info@kassei-werken.be
www.kassei-werken.be

GRATIS VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE
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en	groene	zakken	(restplastiek,	wordt	niet	afgehaald,	enkel	
zelf naar het containerpark te brengen) kan je kopen in het 
gemeentehuis.

Wettiging handtekening 
Om	je	handtekening	te	laten	wettigen,	moet	je	je	aanmelden	
met	je	identiteitskaart	en	moet	je	de	handtekening	plaatsen	
in aanwezigheid van de ambtenaar. 

Afhalen groot huisvuil 
Voor elke ophaling moet je vooraf inschrijven op het ge-
meentehuis. De aanvragen moeten gebeuren door de 
eigenaar van het terrein waar het materiaal dient opgehaald 
te	worden.		Je	vult	op	het	gemeentehuis	aan	het	loket	een	
ophalingsaanvraag in en je betaalt vóór de omhaling het 
overeenstemmende bedrag. 
Je	kan	het	aanvraagformulier	ook	downloaden	via	onze	web-
site (burgerloket > eloket > milieu), invullen en doormailen 
naar technischedienst@hulshout.be en het bedrag storten 
via overschrijving op 000-0025265-45 met vermelding van je 
naam en «ophaling grof vuil».
Enkel	op	de	adressen	waarvoor	vooraf	werd	ingeschreven	en	
betaald,	zullen	volgende	afvalstoffen	worden	opgehaald.

ICT	&	COMMUNICATIE

Elke	De	Soomer
Tel: 015 22 94 89
E-mail:	ict@hulshout.be	
De	dienst	“ICT	&	Communicatie”	is	verant-
woordelijk voor volgende zaken: 

Informatica:

Dagelijks beheer van de computers
Het computerpark voor de ICT-verantwoordelijke is verspreid 
over het gemeentehuis, bibliotheek, sportcentrum, zwembad 
en werkhal. In totaal beheert ze een 40-tal computers.

ICT-ondersteuning voor personeel 
Voor een probleem met een tekstverwerker, printer, scanner, 

… kan het gemeentepersoneel terecht bij deze dienst.

Het aankopen, installeren en onderhouden van de hard-
ware 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 
Voor	de	effectieve	verkiezingen	kan	je	in	het	gemeentehuis	
oefenen op de stemcomputers, zodat je met een gerust hart 
kan stemmen op de dag van de verkiezing.

Communicatie:

Gemeentelijke website 
Op	www.hulshout.be	vind	je	allerlei	nuttige	informatie	terug	
en de website wordt bijna dagelijks aangevuld met Hulshout-
se nieuwtjes.

Samenstelling gemeenteboekje 
Het	gemeenteboekje	verschijnt	3	x	per	jaar	om	de	Hulshout-
se burgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 
van	de	gemeente.	Ook	jouw	activiteiten	kunnen	toegevoegd	
worden	aan	de	kalender	in	het	gemeenteboekje.	Je	kan	de	
activiteiten	bezorgen	aan	de	dienst	ICT.

Samenstelling andere infobladen 
Elke	2	jaar	wordt	er	een	nieuwe	infogids	gepubliceerd,	boor-
devol	interessante	informatie	voor	de	burgers.

Ontwerpen communicatiemateriaal (o.a. flyers, posters) 
Flyers	voor	het	gemeentelijk	zwembad,	posters	voor	een	fo-
towedstrijd, etc worden vaak ontworpen door de dienst ICT.

Telecommunicatie 
Als er problemen zijn met de telefoons is deze dienst de tus-
senpersoon met de leverancier en probeert ze samen met de 
betreffende	firma	de	problemen	zo	snel	mogelijk	van	de	baan	
te helpen.
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Provinciebaan 79 — B-2235 Houtvenne
Tel.: 0032 16 69 91 56
Fax: 0032 16 69 62 53

E-mail: info@vandyck.be
www.vandyck.be

RAMEN & DEUREN

HOUTEN PLAFONDS EN VLOEREN

BINNENDEUREN

ALLE BINNENSCHRIJNWERK

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

E-mail: eddy.vaneijnde@skynet.be

Marleen Van Bel
Bundersstraat 8
2235 Westmeerbeek

Tel.  016/600 015
Fax  016/606 680
Gsm  0475 341 744

info@mvbthuisverpleging.be
www.mvbthuisverpleging.be
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Klachtenbehandeling
Heb jij een klacht over de werking van de gemeente? Dan 
kan	je	hiervoor	terecht	bij	deze	dienst.	Je	kan	deze	klacht	
schriftelijk	indienen	of	per	mail	(klachten@hulshout.be).

GIS:

Opbouw en onderhoud geografisch informatiesysteem (GIS)
In	2008	werd	het	GIS-systeem	in	onze	gemeente	opge-
start.	GIS	is	het	geografisch	voorstellen	van	elementen	met	
een ruimtelijke eigenschap. Momenteel wordt er gebruikt 
gemaakt van een raadpleegmodule voor de vergunningen 
van de bouw- en milieudienst, het vergunningenregister, het 
plannenregister, de inventaris onbebouwde percelen en de 
module voor begraafplaatsenbeheer. 

GRONDGEBIEDZAKEN	(TECHNISCHE	DIENST)

Kelly	Van	der	Auwera
Tel: 015 22 94 80
E-mail:	technischedienst@hulshout.be	
Deze dienst helpt je graag bij volgende zaken:

Meldkaarten
Deze dienst behandelt de meldingen over het wegdek, 
verkeerssignalisatie	en	andere	zaken.	Zij	geeft	de	opdrachten	
door	aan	de	betreffende	diensten	en	zorgt	voor	een	snelle	
oplossing.	Een	meldingskaart	kan	je	terugvinden	in	het	ge-
meenteboekje of kan je online invullen.

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

Inlichtingen waterleiding
Bij	aansluitingen	op	de	riolering	en/of	op	regenwaterafvoer-

leiding,	contacteer	steeds	HidroRio	(Pidpa)	op	het	gratis	
nummer	0800/90.300.	Tevens	kan	je	op	dit	gratis	nummer	te-
recht voor het melden van verstopte straatkolken, dat onder 
het	beheer	van	HidroRio	valt.
HidroRio	zorgt	ook	voor	het	beheer	van	de	grachten	(meestal	
baangrachten in woongebieden) die instaan 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) 
Je	kan	hier	terecht	voor	alle	informatie	over	geplande	en/of	
werken in uitvoering zowel voor weg- en rioleringswerken als 
leiding- of kabelwerken. Op deze dienst kan je tevens terecht 
voor	onderhoud	van	wegen,	voet-	en	fietspaden,	perken,	
plantsoenen. Voor info en problemen over riolering kan je de 
firma	Hidrorio	contacteren.	

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	
overheidsopdracht kan worden omschreven als een overeen-
komst voor de uitvoering tegen betaling van bepaalde pres-
taties.	Men	onderscheidt	opdrachten	van	werken,	leveringen	
en diensten.

Vragen
Bij	de	administratie	technische	dienst	kan	je	terecht	voor	
specifieke	vragen	over	:
- aanbesteding van werken, leveringen of diensten
-	 informatie	omtrent	uitbreidingen	van	waterleiding,	
	 openbare	verlichting,	gas
- melding van defecte straatlampen (0800/6 35 35)
- onderhoudswerken aan gemeentegebouwen
-	 gemeentewegen,	grachten,	fietspaden,	pleinen



2222

-	 politiereglementen	betreffende	het	verkeer
-	 signalisatievergunningen
-	 verkeersveiligheid	en	verkeerssignalisatie

Tevens houdt de technische dienst zich bezig met volgende 
zaken :
- ophalen van zwerfvuil
-	 toelating	en	toezicht	van	baangrachtoverwelvingen
-	 bestrijding	van	muskusratten
- onderhoud autobusschuilhuisjes
- onderhoud en aanleg van perken, plantsoenen en speel- 
 pleinen
- ophalen van snoeihout
- onderhoud kerkhoven
- onderhoud en herstellingen aan wegen, voetpaden en  
	 fietspaden
- maaien van bermen
- sneeuw- en ijzelbestrijding
- plaatsen, onderhoud en instandhouding van 
 verkeersborden

RUIMTELIJKE	ORDENING	(STEDENBOUW)

Kurt	Van	den	Vonder	-	Ludo	
Boeckx	-	Conny	Leys
Tel: 015 22 94 81
E-mail:	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	ge-
drang	komen.	Via	ruimtelijke	ordening	streeft	elke	gemeente	
naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij houden we steeds rekening 
met de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, econo-
mische,	esthetische	en	sociale	gevolgen.

Vergunningen
Heb je bouwplannen? Voor de meeste bouw-, verbouwing- 
en	afbraakwerken	is	een	vergunning	vereist,	ook	voor	een	
tuinhuisje,	veranda,	perceelsafsluiting,	lichtreclames	en	
uithangborden en andere werken van kleine omvang. Op de 
dienst	ruimtelijke	ordening	kan	je	terecht	voor	informatie	
over bouwen, verbouwen of herbouwen en de vergunnin-
gen	en	de	wetgeving	die	daarbij	horen.	Ook	informatie	over	
de wetgeving inzake het verkavelen, plaatsen van reclame-
borden, vellen van bomen, terreinwerken, … kunnen op de 
dienst ruimtelijke ordening worden bekomen.
De dienst ruimtelijke ordening levert volgende vergunningen 
en	attesten	af.	Je	dient	er	rekening	mee	te	houden	dat	per	
aanvraag	een	retributiekost	wordt	aangerekend.
- Stedenbouwkundige vergunningen
- Verkavelingvergunningen
-	 Stedenbouwkundige	attesten
-	 Planologische	attesten
- Kapvergunningen voor bomen
-	 Stedenbouwkundige	inlichtingen	en	uittreksels	uit	het		
 vergunningen- en plannenregister

Planologie en informatie
De goede ruimtelijke ordening steunt zowel op een korte 
als op een lange termijnvisie, die in verschillende plannen 
worden	vastgelegd.	Je	kan	op	de	dienst	ruimtelijke	ordening	
ook	terecht	voor	informatie	en	inlichtingen	over	onroerende	
goederen, ruimtelijke planning, handhaving, woonbeleid en 
patrimoniumbeheer.
De	dienst	ruimtelijke	ordening	kan	je	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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Opgelet! In de loop van 2009 zal het Vlaams Parlement een 
nieuw	decreet	ruimtelijke	ordening	afkondigen.	Hierdoor	zul-
len enkele bestaande procedures en regels worden vervan-
gen of aangepast.

MILIEU	&	DUURZAAMHEID

Milieuambtenaar Duurzaamheidsambtenaar
Wouter	Veraghtert	 Jasmine	Jacobs
Tel: 015 22 94 84 Tel: 015 22 94 84 
E-mail:	milieu@hulshout.be			 E-mail:	duurzaamheid@hulshout.be	

Onze duurzaamheidambtenaar is afwisselend op maandag 
of woensdag aanwezig op de milieudienst om vragen van 
burgers te beantwoorden.

Afval 
Weet	jij	niet	waar	naartoe	met	je	afval?	Zou	je	graag	tips	
krijgen om afval te vermijden en op deze manier de afvalberg 
te verkleinen? De milieudienst kan je hierbij helpen.

Groendienst 
De milieudienst zorgt samen met de ploeg van de groen-
dienst 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 
bereidt 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 jaar-
lijks	de	actie	‘Behaag	de	Kempen’	in	Hulshout.

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

Subsidies wateropvang
Voor	de	aanleg	van	niet-verplichte	hemelwaterputten	of	
infiltratievoorzieningen	kan	je	via	de	milieudienst	een	premie	
aanvragen.

FINANCIËLE	DIENST

Wendy	Peetermans
Tel: 015 22 94 87
E-mail:	financiën@hulshout.be	
Het	takenpakket	van	onze	financiële	dienst	
bestaat uit volgende zaken:

- Opmaken van het budget en de budgetwijzigingen
- Opmaken van bestelbons
- Boeken van alle facturen
- Overheidsopdrachten
- Uitbetalen van toelagen
-	 Opmaken	van	de	belastingkohieren
- …

PERSONEEL

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

Aanwervingen 
Op de gemeentelijke website kan 

je steeds de openstaande vacatures voor gemeentepersoneel 
terugvinden. Wist je dat je ook spontaan kan solliciteren? 
Gebruik hiervoor het formulier dat je bij de vacatures kan 
vinden.
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Personeelsdossiers 

Verzekering 
De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de verzeke-
ring van alle personeelsleden, mandatarissen, materialen, 
voertuigen, gebouwen. Op deze manier zijn ze bijvoorbeeld 
verzekerd als er een arbeidsongeval plaatsvindt.

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 per-
soneelsleden steekt de personeelsdienst een handje toe.

Opvolging evaluaties/ ziekte- en vakantieregeling, verloven, 
arbeidsongevallen, …
De personeelsdienst houdt alle afwezigheden, arbeidsonge-
vallen,	evaluaties,	…	bij.

Aanwezigheidsregistratie 
Sinds	het	najaar	2009	is	er	een	grondig	tijdsregistratiesy-
steem	in	voege.	De	personeelsdienst	leidt	dit	systeem	in	
goede banen.

Secretariaat basisoverlegcomité en het comité veiligheid en 
bescherming op het werk 

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

Voorbereiden, opmaken en afhandeling beslissingen ge-
meentesecretaris 
Zij zorgen voor de beslissingen die te maken hebben met 
personeelszaken.

Voorbereiden, opmaken en afhandeling beslissingen MAT 
(Management Team) 
Ook de beslissingen van het management team voorberei-
den,	opmaken	en	afhandelen	is	één	van	de	taken	van	de	
personeelsdienst.

SECRETARIAAT

Monik Vleugels
Tel: 015 22 94 85
E-mail:	secretariaat@hulshout.be	

Ondersteuning opmaak dossiers schepencollege
Wekelijks	is	er	een	zitting	van	het	college	van	

burgemeester en schepenen. Uiteraard vraagt dit heel wat 
voorbereiding. Deze dienst neemt een deel van dit werk voor 
haar rekening.

Ondersteuning opmaak dossiers gemeenteraad
Ook voor de gemeenteraad (die bijna maandelijks doorgaat) 
is er heel wat werk voor de boeg.

Secretariaat 
Briefwisseling	college,	opvolgen	administratief	toezicht	
OCMW, kerkfabrieken

Onderwijs
Personeelsdossiers onderwijs opvolgen
Secretariaat Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité 
voor	het	Gesubsidieerd	Officieel	Onderwijs

WELZIJN	(WELZIJN,	JEUGD,	KINDEROPVANG,	CULTUUR,	
TOERISME,	SENIOREN,	…)

Jeugdzaken, senioren, …
Evi	Discart
Tel: 015 22 94 82
E-mail:	jeugd@hulshout.be	of	
senioren@hulshout.be 
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Evi	Discart	staat	in	voor	jeugdzaken	zoals	speelpleinwerking,	
SWAP,	jeugdraad,	ondersteuning	en	subsidiëring	jeugdvereni-
gingen en jeugdhuis en andere aanverwante zaken zoals al-
gemene	informatie,	aanvragen	nadars,	tijdelijke	verkeersver-
ordeningen en vergunningen voor fuiven en evenementen. 
Daarnaast regelt zij de verhuur van zaal Vloeikens en onder-
steunt zij de seniorencommissie en seniorenverenigingen.

Kinderopvang, cultuur, toerisme, …
Jan	Kindermans
Tel: 015 22 94 83
E-mail:	kinderopvang@hulshout.be	of	cultuur@hulshout.be	
Jan	Kindermans	is	in	hoofdzaak	coördinator	van	het	gemeen-
telijk	IBO	(initiatief	voor	buitenschoolse	opvang).	Daarnaast	is	
hij bevoegd inzake cultuur,  toerisme, kermissen, gezondheid 
en aanverwante materies.

ONTHAAL

Anja Mennen
Tel: 015 22 40 11
E-mail:	onthaal@hulshout.be
Anja Mennen is verantwoordelijk voor het 
telefonisch	onthaal	en	de	registratie	van	inko-
mende en uitgaande briefwisseling.

LOGISTIEKE	ONDERSTEUNING

-	 Jef	Verduyckt	is	ons	“manusje-	
 van-alles” en ondersteunt  
 de andere diensten waar mogelijk.
-  Patricia Goris houdt het 
 gemeentehuis netjes.

OCMW	HULSHOUT

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	je	administratie,	door	
financiële	hulp,	door	bijstand	bij	het	beheer	van	je	budget,	
door juridisch advies, hulp bij aanvragen voor diverse tege-
moetkomingen, hulp bij het zoeken naar werk of een woning, 
…, door een ruim aanbod van thuiszorgdiensten waardoor jij 
als senior langer in je eigen vertrouwde woning kunt blijven, 
en als dat niet meer lukt, kan je terecht in ons rusthuis Ter 
Nethe. Vijf maatschappelijk assistenten en een jurist helpen 
je hierbij:

ZITDAGEN	SOCIALE	DIENST:	NICOLE	VANDECRUYS	EN	ANJA	
VER	ELST

Maandag 9.00 – 12.00 & 18.00 – 20.00 OCMW Hulshout
Dinsdag 9.00 – 12.00 OCMW Hulshout
Woensdag    9.00 – 12.00 OCMW Hulshout         
Donderdag   enkel na afspraak
Vrijdag         9.00 – 12.00 OCMW Hulshout

ZITDAGEN	DIENST	SCHULDBEMIDDELING:	SYLVIE	SCHELLES

Maandag 18.00 – 20.00 dienst schuldbemiddeling 
  OCMW Hulshout
Donderdag  9.00 – 12.00  dienst schuldbemiddeling   
  OCMW Hulshout
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DIENST	THUISZORG:	FRANS	DRAULANS

Na afspraak OCMW Hulshout
-	 warme	maaltijden:	worden	aan	huis	geleverd	door	Gerda		
	 Wendrickx	en	Danny	Van	Wunsel
- poetshulp: deze dames houden uw woning netjes: Sabrina  
	 Brunelli,	Myriam	Clemens,	Elke	De	Borger,	Betty	Van	de		
 Velde, Marleen Vermaelen, Kathleen Vermunicht en 
 Christel Willems
- alarmoproeptoestellen
- klus- en verhuisdienst via de Kringwinkel:

De	Kringwinkel	Zuiderkempen	heeft	samen	met	een	aantal	
OCMW’s, ook met OCMW Hulshout, een klus- en verhuis-
dienst opgericht. Het kan gaan om diverse klussen in en rond 
de woning, verhuizen, boodschappen en klein tuinonder-
houd. Wat zeker niet kan: 

-		 de	klus-	en	verhuisdienst	kan	en	mag		niet	in	concurrentie
 gaan met reguliere aannemers en zal dan ook geen werk- 
 zaamheden uitvoeren die door hen worden gedaan: grote  
	 schilderwerken,	volledige	sanitaire	installaties	vervangen		
	 of	repareren,	renoveren	van	elektrische	installaties,	enz.
-		 de	klus-	en	verhuisdienst	kan	en	mag	niet	in	concurrentie		
 gaan met andere bedrijven uit de sociale economie: aan- 
 leg van tuinen, snoeien van grote hagen, vellen van bo- 
 men enz.

DIENST	ASIELZOEKERS:	CATHY	AERTS

Na afspraak OCMW Hulshout

ZITDAGEN	JURIDISCHE	DIENST:	HENRI	VAN	ROEY

Maandag 18.00 – 20.00 juridische dienst OCMW  
  Hulshout 
  (2e & 4e maandag van de maand)

Vrijdag   9.00 – 12.00 juridische dienst OCMW  
  Hulshout

Zij	worden	ondersteund	door	de	administratieve,	financiële	
en	logistieke	diensten:

ADMINISTRATIE:

-	 Anita	Van	den	Eynde,	administratief	hoofdmedewerkster
-	 Martine	Thienpont,	administratief	medewerkster
-	 Maddy	Goossens,	onthaal

FINANCIËLE	DIENST:

-	 Johan	Van	Heuckelom,	gewestelijk	ontvanger
-	 Bert	Yskout,	boekhouder

LOGISTIEKE	DIENST:

-	 Myriam	Scheerens	houdt	het	OCMW-gebouw	netjes	
-	 Jef	Verduyckt	herstelt	waar	nodig	en	verfraait	binnen	en		
 buiten

OCMW-SENIORENCENTRUM	TER	NETHE

Grote Baan 256, 2235 Hulshout - Tel: 015 22 93 90 
Fax:	015	22	93	92

ZITDAG	SENIORENCENTRUM	TER	NETHE:	ANJA	PAEPEN

na afspraak Ter Nethe

Ons seniorencentrum 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	
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zo lang mogelijk zelfstandig. De keuken zorgt voor aangepas-
te,	smaakvolle	en	gezonde	maaltijden.	Een	ploeg	van	ervaren	
schoonmaaksters en een handige onderhoudswerkman 
houden alles netjes en in orde.
Verpleging en verzorging staan dag en nacht klaar. De 
hoofdverpleegkundige 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	
verantwoordelijke 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.

HULSHOUT: FRAAIE GEMEENTE

Hulshout is een fraaie, groene 
gemeente. Dit bewezen de 
talrijke foto’s van de afgelopen 
fotowedstrijd. Vooral De Nete 
is één van de meest geliefde 
groene plaatjes in Hulshout. Het 
is dan ook de missie van het ge-
meentebestuur om de gemeente 
zo fraai mogelijk te houden!

HOU	ONZE	GEMEENTE	PROPER:	AFVALINZAMELING

Om onze gemeente zo fraai, zo groen en zo proper mogelijk 
te houden is het belangrijk dat het afval goed ingezameld 
wordt.

RESTAFVAL

Het	restafval	wordt	in	onze	gemeente	om	de	veertien	dagen	
opgehaald	door	het	IOK.	Je	restafval	bied	je	aan	in	een	grijze	
container. Per aansluitpunt betaal je 3 euro per maand + de 
gewogen hoeveelheid afval. Het bedrag per aangeboden 
kilogram restafval is 0,20 euro.

GFT	(GROENTE-,	FRUIT-	EN	TUINAFVAL)

Net	als	het	restafval	wordt	ook	het	GFT	om	de	veertien	
dagen	opgehaald.	Je	GFT-afval	bied	je	aan	in	een	groene	
container. 
Voor een container van 120 liter betaal je 2 euro per maand 
+ de gewogen hoeveelheid afval. Het bedrag per aangeboden 
kilogram	GFT-afval	is	0,10	euro.

PMD	(PLASTIEK,	METAAL-	EN	DRANKKARTONVERPAKKIN-
GEN)

P	=	Alle	plastiekflessen	en	flacons,	plastiekbussen,...
M = Metalen verpakkingen van drankblikjes, conservenblik-
jes, dozen en bussen, aluminium schoteltjes, schaaltjes en 
bakjes,	spuitbussen	van	voeding	en	cosmetica,	schroefdop-
pen,	kroonkurken	en	deksels	van	flessen	en	bokalen,...
D = Drankkartons van vloeibare levensmiddelen (fruitsap, 
melk,...)
PMD moet je wel in blauwe PMD-zakken stoppen. Per rol 
blauwe afvalzakken (24 stuks) betaal je 7,20 euro.

PAPIER	EN	KARTON

Het	papier	en	karton	wordt	gratis	opgehaald.	Wanneer	de	
ophalingen zijn kan je, net als voor de andere afvaleenheden, 
terugvinden op de afvalkalender van het IOK. Gelieve je pa-
pier te verzamelen in een kartonnen doos of in pakjes samen 
te binden.

GLAS

Het	glasafval	(enkel	glazen	flessen	en	bokalen	zonder	stop-
pen	of	deksels)	wordt	vanaf	2009	ook	gratis	opgehaald	aan	
huis, dit gebeurt 1 maal per maand. Het gekleurd en wit glas 
mag samen in dezelfde bak worden ingezameld.
Het moet worden aangeboden in de blauwe glasbak die door 
de gemeente aan elk gezin ter beschikking wordt gesteld. 



DOMOTICA
VERLICHTING

ZONNEPANELEN
NIEUWBOUW

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
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GROF	VUIL

Het onbruikbare grof vuil wordt om de twee maanden door 
de gemeente opgehaald en staat aangeduid op de afvalka-
lender:
•	 Vooraf	inschrijven	op	het	gemeentehuis	aan	het	loket	van		
 de dienst bevolking of via de gemeentelijke website.
•	 Je	betaalt	vóór	de	omhaling	het	overeenstemmende	be-	
	 drag.	Je	betaalt		25	euro	per	m³	op	te	halen	afval.	
•	 Het	kwijtschrift	dat	onmiddellijk	wordt	afgeleverd,	dient		
 op elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te  
 worden. 
•	 Indien	je	grofvuil	alleen	maar	metalen	(ijzer,	aluminium,		
	 koper,	zink…)bevat,	is	de	ophaling	gratis.
•	 Nadien	zal	je	aanvraag	ter	uitvoering	worden	
 doorgegeven.
Enkel	op	de	adressen	waarvoor	vooraf	werd	ingeschreven	en	
betaald, zal grof vuil worden opgehaald.

SNOEIHOUT/ONBEHANDELD	HOUT/GROOT	TUINAFVAL

Maximum	2x	per	jaar	en	op	afspraak	laten	ophalen	door	de	
gemeentediensten:
•	 Vooraf	inschrijven	op	het	gemeentehuis	aan	het	loket	van		
 de technische dienst of via de gemeentelijke website.
•	 Je	betaalt	vóór	de	omhaling	het	overeenstemmende	be-	
	 drag.	Je	betaalt	35	euro	voor	een	halve	vrachtwagen	en	
 anders 55 euro.
•	 Het	kwijtschrift	dat	onmiddellijk	wordt	afgeleverd,	dient		
 op elk verzoek van de gemeentebeambten getoond te  
 worden.
•	 Nadien	zal	je	aanvraag	ter	uitvoering	worden	
 doorgegeven.
Deze	ophaling	hoeft	niet	samen	te	vallen	met	een	ophaling	
van	groot	huisvuil.	Je	kan	steeds	om	dergelijke	ophaling	ver-
zoeken.	Enkel	op	de	adressen	waarvoor	vooraf	werd	inge-
schreven en betaald, zal snoeihout worden opgehaald.

THUISCOMPOSTEREN

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

Compostbakken:
Indien je naast keukenafval ook al je tuinafval zelf wil com-
posteren, kan je best gebruik maken van compostbakken. 
Je	maakt	best	gebruik	van	minimum	1,	maar	best	3	bak-
ken, zodat het materiaal goed kan worden omgezet. Bij de 
gemeente zijn compostbakken verkrijgbaar aan de prijs van 
30 euro.

Compostvaten:
Indien je beschikt over een zeer kleine tuin of enkel groen-
ten- en fruitafval wil composteren kan je eveneens gebruik 
maken van een compostvat. Dit kan aangekocht worden aan 
de prijs van 12,5 euro.

CONTAINERPARK

Op het gemeentelijk containerpark kunnen de inwoners 
van de gemeente huishoudelijk en ermee gelijkgesteld afval 
selectief	aanbrengen	tijdens	de	openingsuren.
Industriepark 76 - 2235 Hulshout
Tel:	015	25	36	44	-	E-mail:	milieu@hulshout.be	
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Openingsuren
•	 Maandag:	gesloten	
•	 Dinsdag:	11.00	–	19.00	uur	
•	 Woensdag:	08.00	–	16.00	uur	
•	 Donderdag:	11.00	–	19.00	uur	
•	 Vrijdag:	08.00	–	16.00	uur	
•	 Zaterdag:	08.00	–	14.00	uur	
•	 Zondag:	gesloten
De	bezoekers	moeten	zich	ten	laatste	een	kwartier	voor	slui-
tingstijd	aanmelden.

KRINGWINKEL	ZUIDERKEMPEN

Heb je thuis wat spullen staan waar je 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.	Je	
hebt  ze niet meer nodig, maar er is wellicht iemand anders 
die er nog iets kan mee doen. Contacteer dan de Kringwinkel 
Zuiderkempen.
De Kringwinkel Heist-op-den-Berg 
Noordstraat 25 - 2220 Heist-op-den-Berg - Coördinator: 
Wouter De Backer 
Email:	info@dekringwinkelzuiderkempen.be	
website: www.dekringwinkelzuiderkempen.be

	 BEZIENSWAARDIGHEDEN

Onze gemeente kent talrijke mooie, groene plaatsjes waar 
u	rustig	kan	wandelen.	Bent	u	eerder	een	sportliefhebber?	
Voetbal, zwemmen, tennis, ... Voor elk wat wils! Drinkt u 
liever een frisse pint in één van onze vele cafeetjes of eet u 
graag uitgebreid in één van onze lekkere restaurants? Ook 
dat is geen probleem in Hulshout!
Onze gemeente kent bovendien een aantal interessante be-
zienswaardigheden, die het bezoeken waard zijn. Hieronder 
geven we je een overzicht van de bezienswaardigheden met 
een kort woordje uitleg:

St. Mattheüskerk: 
Gebouwd omstreeks 1900. Bevat 
twee uitzonderlijke 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 ijzerzand-
steen 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 
geschiedden in 1836. In 2000 
werd dit monument gerestau-
reerd. 

Prairiehoeve: 
Gelegen in één van de schaarse, landelijk gebleven gebieden 
van Hulshout.  Intacte hoeve in geleemde vakwerkbouw 
gelegen in Geersbroekstraat.

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

St. Adrianuskerk: 
Daterend	uit	1816,	opgetrokken	in	neo-romaanse	stijl.	Bin-
nen zijn er interessante interieurelementen zoals het prach-
tige	beeldhouwwerk	uit	de	18de	eeuw,	de	lambrizering,	het	
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doksaal, de kansel (18e eeuw) en het doopvont (15e eeuw). 
St.-Adriaan was de beschermheilige van de soldaten, de gevan-
genisbewaarders, scherprechters, smeden en dienstboden.

Pastorij: 
Een	vijftigtal	meter	van	de	kerk	van	Houtvenne.	Gebouwd	in	
1776.

18de eeuwse schuur: 
Bakstenen langeschuur uit 1770 in Kruisvest in Houtvenne. 
Hoorde	vroeger	bij	het	molencomplex	“Molenhof”.

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

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

Ceusterhuys: 
School van de Heer van Westmeerbeek rond 1600, woon-
plaats van de kapelaan/koster/onderwijzer. Na 1858 gebruikt 
als gemeentehuis, na 1952 als bibliotheek. Tegenwoordig is 
hier het PWA 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. Privé-eigendom. Gelegen te Westmeer-
beek-Heide, naast de Provinciebaan.

HULSHOUT: BRUISENDE GEMEENTE

Hulshout	is	ook	een	bruisende	gemeente.	Er	wordt	echt	
geleefd in onze gemeente en dat kunnen we alleen maar 
toejuichen!

TOFFE	WEETJES	VOOR	DE	JEUGD

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  
 willen blijven van het reilen en zeilen op sport-, jeugd- en
 bibgebied, zich kunnen inschrijven voor de 2-maande- 
 lijkse e-nieuwsbrief ‘Neetjesweetjeskrant’?  Hierin worden  
	 alle	activiteiten	opgesomd	die	door	deze	3	gemeentelijke		
 diensten worden ingericht.  Wens je deze Neetjesweetjes 
	 krant	in	je	mailbox		te	ontvangen,	geef	dan	een	seintje	aan		
 de dienst Welzijn op jeugd@hulshout.be en geef je naam  
 en e-mailadres door. 
-  er in Westmeerbeek een speelplein is in de Haverdries?   
 Naast een klimtoren, draaimolen en enkele veertoestellen,  
 is hier ook een basketveldje voorzien.
-  … er in Westmeerbeek ook een skatepiste is?  Deze is  
	 gelegen	aan	Kangieter	(net	naast	het	fietspad	Kempen-	
 Hagelandroute).
-  Hulshout 6 jeugdverenigingen en 1 jeugdhuis telt?  Alle  
 contactgegevens kan je terugvinden op onze 
 gemeentelijke website.

KERMISSEN

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
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DE	OPENBARE	BIBLIOTHEEK

 “Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt, niet wat de schrijver belangrijk vindt. “(Thea Beckman) 
Jeugdboekenweek,	gedichtendag,	poëziewedstrijd,	…	Het	bibteam	zorgt	jaarlijks	voor	een	reeks	bruisende	activiteiten!

Bib Hulshout

Booischotseweg 1 2235 Hulshout 
 015 22 40 17  
 hulshout@bibliotheek.be

Maandag:16.00-20.00 
Dinsdag: 18.00 - 20.00
Woensdag:11.30-20.00 
Vrijdag:14.30-17.00 
Zaterdag:10.00-12.00

Bezoek onze website met online catalogus : www.hulshout.be/bibliotheek!
Hier kan je onze volledige catalogus raadplegen en wanneer je je aanmeldt kan je hier ook zelf je verlengingen doen.

Werken die uitgeleend zijn, kan je ook van thuis uit reserveren.
Via	de	catalogus	in	de	bibliotheek	kan	je	ook	extra	info	omtrent	de	auteurs	krijgen	en	recensies	opvragen.

(In	totaal	max.	10	stuks	
per uitlening)

Max	aantal Uitleen-termijn Verlenging Leengeld
per 3 weken

Boete per 
week per object

Boeken, taalcursussen 10 3 weken Maximum	
6 weken

Gratis 0,15 euro + 
portkosten

Strips 10

Tijdschriften 10

Audiovisuele materialen 5 - Per cd-rom: 0,40 euro 
- Per DVD 2 euro - 
Per luisterboek 1  euro 
(Per 3 weken)

2,00 euro + portkosten

Internet Gratis	raadpleging	internet	mogelijk	in	de	bibliotheek.

Senioren	en	kinderen	genieten	gratis	lidmaatschap.	
Volwassenen tot 60 jaar betalen 2,50 euro lidmaatschap per jaar.
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INSPRAAK	EN	OPENBAARHEID

Om Hulshout bruisend en jong te houden kan jij als burger 
participeren	als	partner	van	het	bestuur.	Je	kan	dan	ook	mee-
denken en meespreken over veel onderwerpen.
Openbaarheid van bestuur betekent dat elke burger een 
bestuursdocument	kan	raadplegen	en	er	een	afschrift	van	
kan krijgen. Dit grondrecht is in de grondwet opgenomen. 
In de openbaarheidwetgeving wordt dit recht verder uitge-
werkt. In Vlaanderen is er op 1 juli 2004 het nieuwe decreet 
van	26	maart	2004	betreffende	de	openbaarheid	van	bestuur	
in	werking	getreden.	Er	wordt	een	dubbele	openbaarheid	
voorzien:	actieve	openbaarheid	(openbaarheid	op	initiatief	
van het bestuur) en passieve openbaarheid (openbaarheid 
op verzoek van een burger).

ACTIEVE	OPENBAARHEID

Actieve	openbaarheid	impliceert	dat	de	overheid	niet	alleen	
vragen	om	informatie	moet	afwachten,	maar	ook	op	eigen	
initiatief	informatie	moet	verstrekken.	Zo	moeten	de	ge-
meenten en provincies het publiek, uit eigen beweging en 
op	een	duidelijke	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 abso-
luut	recht.	De	openbaarheid	kan	immers	in	conflict	komen	
met andere fundamentele rechten of belangen, zoals de vei-
ligheid van de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, 
de openbare orde, de persoonlijke levenssfeer, enz. 

HULSHOUT: SPORTIEVE GEMEENTE

GEMEENTELIJKE	SPORTDIENST

De	sportdienst	kan	je	terug	vinden	in	:	Sporthal	Sportiva	,	
Industriepark 3, 2235 Hulshout
Je	kan	hier	terecht	voor	allerlei	informatie	betreffende	sport,	
ondersteuning van de sportverenigingen, huur van sportac-
commodatie,	ondersteuning	sportraad,subsidieaanvragen,…	.													
 

Wil je dus een keer een kijkje ne-
men of heb je een aantal vragen, 
dan kan je contact opnemen met :
Priscilla Van Herck
015/24.26.77

sport@hulshout.be
of eens langs komen :
maandag-dinsdag-donderdag: 9.00-18.00
woensdag : 9.00 – 18.30
vrijdag: 9.00-12.30
 
Voor vragen en problemen  ’s avonds in de sporthal kan je 
steeds	terecht	bij	onze	zaalwachter	Jhony	Saliën.

GEMEENTELIJKE	SPORTHAL

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

Met	het	vernieuwde	gemeentelijk	sportcentrum	“Sportiva”	
beschikken de Hulshoutenaren over een uitgebreide accom-
modatie.	Het	centrum	bestaat	onder	andere	uit	een	poly-
valente	hal,	een	wielerpiste,	een	atletiekpiste,	voetbalter-
reinen,	en	basketbalvelden.	De	polyvalente	hal	omvat	tevens	
een ruime cafetaria. 
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GEMEENTELIJKE	SPORT-	EN	SPEELPLEINEN

Heb	je	zin	om	met	je	vrienden	een	partijtje	te	voetballen	of	
heb je meer zin in een basketbalmatch? Heb je zin om met je 
skatebord	of	skates	wat	actie	op	te	zoeken?

Dan ben je op onze sport-en speelpleinen op het goede 
adres! 
Skateterrein  Speelplein 
Kangieter (basket-voetbal-skateramp)
2235 Westmeerbeek Haverdries
 2235 Westmeerbeek

GEMEENTELIJK	ZWEMBAD

Industriepark 1, 2235 Hulshout - Tel: 015 24 80 13
E-mail:	zwembad@hulshout.be	
Wil	jij	regelmatig	een	frisse	duik	nemen	tegen	een	voordelig	
tarief? Kom zeker eens langs in het gemeentelijk zwembad! 
Denk er wel aan dat je aangepaste zwemkledij draagt (en dus 
geen zwemshort!). Per zwembeurt betaal je als jongere 1,5 
euro	en	als	volwassene	2	euro.	Je	kan	ook	een	zwemkaart	van	
12	beurten	kopen	voor	respectievelijk	15	euro	en	20	euro.

OPENINGSUREN	VRIJ	ZWEMMEN

Tijdens het schooljaar:
- Woensdag:  13u-17u
- Donderdag: 18u-21u
- Vrijdag: 18u-20u
- Zaterdag: 9u-13u

Tijdens	de	schoolvakanties:

- Dinsdag, woensdag: 13u-17u & 19u-21u
- Donderdag en vrijdag: 13u-17u & 19u-21u
- Zaterdag: 9u-13u
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Gemeentehuis Prof.	Dr.	Vital	Celenplein	2	-	Tel:	015	22	40	11		-	Fax:	015	22	40	14	
E-mail:	info@hulshout.be		-	Web:	www.hulshout.be	

Bibliotheek Bib Hulshout  - Booischotseweg 1  - ) 015 22 40 17

Containerpark Industriepark 76  - )015 25 36 44

Kinderopvang Hulshout 
Grote Baan 193 
) 0476 60 26 24

Houtvenne 
Schoolstraat 13 
) 0474 91 00 20

Westmeerbeek 
Ramselsesteenweg	34	
) 0474 91 00 09

OCMW OCMW Hulshout - Grote Baan 256  - )	015	75	01	00		-	Fax:	015	75	01	99

Seniorencentrum  
Ter Nethe

Grote Baan 256  - )	015	22	93	90	-	Fax:	015	22	93	92

Sportcentrum Industriepark 3  - )	015	24	26	77	-	E-mail:	sport@hulshout.be	

Zwembad Industriepark 1 - )		015	24	80	13	-	E-mail:	zwembad@hulshout.be	

Werkwinkel/
PWA

Werkwinkel  - Netestraat 4  - ) 016 69 92 80 PWA  - Netestraat 4  - ) 016 69 42 98

Politie Politie	(Hulshout)		-	Hoogzand	16	
 ) 016 47 92 50

Politie	(hoofdkantoor)		-	) 014 53 96 00
Politie	(dringende	hulp)		-	) 101

Parochies Sint	Mattheüs	-	Hulshout	Pas-
torij: Grote Baan 117 
) 015 22 21 37 
www.parochiehulshout.be 
Permanentie-uren:	
Di:  09.00-10.00 & 18.00-19.00 
Do: 14.00-16.00

Sint Michiel -Westmeerbeek 
Pastorij:	Mgr.	Raeymaekersstr	17	
) 016 69 91 26 
www.parochiewestmeerbeek.be 
Permanentie-uren:	
Ma: 18.00-18.45 Do:   9.30-10.30

Sint Adriaan - Houtvenne 
Pastorij:Langestraat	6	
) 016 69 91 46 
Permanentie-uren:	
Di:   9.30-10.30 Do: 18.00-19.00

Pastoor:	Jos	Van	Reusel	
Grote Baan 117 - 2235 Hulshout
 ) 015 22 21 37 - ) 0495 20 91 26 -  jos.vanreusel@scarlet.be

CONTACTADRESSEN
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Onderwijs Gemeentelijke Basisschool 
Grote Baan 332 Strepestraat 21
) 016 69 93 06  ) 015 22 22 98 

Vrije Basisschool  “De Toverdoos” “De Schatkist” 
Grote	Baan	118		 	 Mgr.Raeymaekersstr	13	
) 015 22 24 06    ) 016 69 93 33 

Gesubsidieerde vrije lagere en kleuterschool 
Langestraat	11	
) 016 69 93 14

De Post Grote Baan 88  - ) 015 22 23 37 
Openingsuren: - Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00-12.30 & 14.00-17.00 - Zaterdag: 9.00-12.30

Brandweer Hulshout	is	afhankelijk	van	de	brandweerdienst	van	Heist-op-den-Berg.	
Kazerne: Broekstraat 46 a, 2220 Hallaar 
Telefoon:  ) 100 
Administratie:		 ) 015 24 90 33 
Noodlijn 1: ) 015 24 17 00 
Noodlijn 2: ) 015 24 11 97 
Fax:		 ) 015 25 14 30

Hulpdiensten Ambulancedienst ) 100 (112 via GSM)
Dringende	interventie		 ) 101
Ambulance  ) 105
Rode	Kruis	HAD		 ) 016 68 08 08 
Tele-Onthaal  ) 106
Child	Focus		 ) 110
Brandwonden  ) 02 26 86 200
Antigifcentrum		 ) 070 24 52 45
Druglijn )  078 15 10 20
Inlichtingen		 ) 1207

Wist je dat:
…	je	dagelijks	je	fiets	kan	laten	labelen	(registreren)	in	de	gemeentelijke	werkhal?	Maandag	tem	donderdag	van	7u30	tot	
12u00 en van 12u30 tot 16u30, vrijdag van 7u30 tot 11u30.



   Adres : Grotebaan 86, 2235 Hulshout - Tel. 015 22 25 55
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ARBOR Boomkwekerij n.v.  
Provinciebaan 85   B - 2235 Houtvenne - Hulshout 
Tel: +32 (0)16 68 97 40   Fax: +32 (0)16 68 97 41    

E-mail: info@arbor.be   Internet: www.arbor.be

Excellence in 
     growing

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


