
Werken aan vooruitgang

Kaas en wĳ n
Jullie zijn van harte uitgenodigd 
op onze Kaas-en-wijnnamiddag in 
Neerijse. We serveren er zowel kaas 
als vleesschotels en aangepaste 
bieren. Iedereen welkom op 19 maart 
van 16 tot 19 uur in De Wijngaerd. 
Tot dan!
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In 2012 beloofden we dat we de dossiers gingen aanpak-
ken. We zijn nu vier jaar verder en we kunnen al 75 % van 
onze beloftes afvinken. Je ziet het in de deelgemeenten, je 
merkt het overal: er wordt gewerkt.

dossiers eisen alle aandacht op van het gemeen-
tepersoneel en toch werd er nog tijd gevonden 
om werk te maken van de integratie van het 
OCMW- en gemeentepersoneel. De reorganisatie 
gaat tevens gepaard met een interne verhuis. De 
financiële dienst verhuist naar het gerenoveerde 
gebouw, de wijkpolitie komt naar het gelijkvloers 
en er komt een frontdesk. We trachten de wacht-
rijen te verkorten en de dienstverlening nog te 
verbeteren.

De Neerpoortenstraat zit halverwege de riole-
ringsaanleg. In het najaar moet het wegdek en 
het voetpad er liggen. Het is na de Veeweidestraat 
het tweede rioleringsproject dat we aanpakken. 
De Tommestraat en de Stroobantsstraat samen 
met de Potterstraat en Steenbeekstraat volgen. 
Ondertussen is de bouw van de school met sport-
hal en eetzaal in Sint-Agatha-Rode gestart en we 
renoveren er de kerk. De uitbreiding van het ge-
meentehuis zorgt in maart voor de verhuis van het 

OCMW en het dienstencentrum.
De werken kaderen in het behoud van het ge-
meentelijk patrimonium en zijn voorzien in de 
begroting. De werken gaan gepaard met tijdelijk 
ongemak, we rekenen op uw begrip. We doen er 
immers alles aan om de hinder te beperken. De 
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Woord van de 
voorzitter
Ik wens iedereen, namens Open Vld Hul-
denberg, het allerbeste voor 2017. Op 
de eerste plaats een goede gezondheid! 
2016 was voor ons, Open Vld, burge-
meester en schepenen, geen gewoon 
jaar. Tal van projecten werden gestart, 
anderen werden van kortbij opgevolgd 
om ervoor te zorgen dat alles binnen 
het voorziene budget bleef. Met de vele 
investeringswerken in onze gemeente is 
dit alvast geen makkelijke opdracht.

We kunnen op vandaag alvast heel wat 
gemaakte beloften afvinken: het soci-
aal huis opent einde maart, de bouw 
van een nieuwe school met bijhorende 
sporthal en feestzaal in Sint-Agatha-
Rode waarvan de realisatie voorzien 
is voor Pasen 2018, een verfraaiing en 
vernieuwing van onze kerkhoven in Ot-
tenburg en Huldenberg, de wegeniswer-
ken in Sint-Agatha-Rode en Ottenburg, 
telkens met aandacht voor fietsers en 
voetgangers, de renovatiewerken van 
de St-Agathakerk, een pop-up contai-
nerpark met speciale ‘roze zak inza-
melingen’, Wifi in al onze zalen, bib en 
gemeentehuis. Wij zitten nu al aan 75% 
realisaties van door ons in 2012 met de 
burger gemaakte afspraken.

We trekken de kaart van de jeugd, 
omdat we een weerspiegeling van de 
maatschappij willen zijn. Naast Kamil 
komen Jef Verbist en Bertrand Vervoort 
in het 18-koppige bestuur. We tekenen 
verder een traject uit dat beantwoordt 
aan de wensen van de Huldenbergenaar. 
Met onze 344 leden gaan we verder voor 
een modern, landelijk Huldenberg. Ik 
ben vereerd deel uit te maken van dit 
project, van dit liberaal team. 

Philippe Vervoort 
Voorzitter Open 
Vld Huldenberg

Open Vld Vrouwen Druivenstreek met een sterk sociaal engagement.

We sloten 2016 af met de overhandiging van een 
cheque van 1500 euro, zijnde de volledige op-
brengst van onze modeshow, aan Pink Ribbon 
voor hun strijd tegen borstkanker. December 
bood ons eveneens een uitstap naar het Europees 
parlement in Straatsburg. De liberale Europese 
parlementsleden Vautmans en Weirinck loodsen 
ons door de parlementsgebouwen. We bezochten 
er de Christkindelsmärik, de oudste kerstmarkt 
van Frankrijk. De gidsen lieten ons genieten van 
de plaatselijke lekkernijen en een superieure Vin 
D’ Alsace.

Terug in de Druivenstreek stoomden we onze le-
den klaar met tips and trics voor de eindejaars-
feesten. Deborah Ostrega en Ernst Löw zongen 
exlusief het nieuwe jaar in voor onze leden. De 
opbrengst van dit concert ging naar de strijd te-
gen partnergeweld. Op 23 april verwennen we 
jullie graag culinair op onze eerste lentebrunch 
in zaal de Linde in Ottenburg. Inschrijven kan via 
greta.veeckmans@skynet. Tot dan!

In deze rubriek stelden we voorheen telkens 
een bestuurslid of mandataris voor. In deze 
editie stellen we Robert Huleu voor. Ro-
bert is de echtgenoot van OCMW-raadslid 
Christine Lamal. Sinds Robert stopte als 
zelfstandig schrijnwerker, heeft hij zich vol-
ledig gesmeten op zijn passie voor hout. 
Hij draait, snijdt, en schuurt het hout tot 
prachtige kunstwerken. Het zijn werkelijk 
indrukwekkende creaties. Robert was eind 
februari samen met nog twee collega’s 
aanwezig in de Bosuil in Jezus Eik. De tal-
rijke bezoekers waren onder de indruk van 
de creativiteit en het vakmanschap van de 
kunstenaars.

Even voorstellen...

Sociale liberale 
vrouwen

Naast de Bosuil is Robert steeds present 
tijdens de Huldenbergse tentoonstellingen.



“Beter geen website dan een ver-
ouderde”, was de teneur binnen de 
afdeling tot Gunther Debois voor-
stelde om een nieuwe website te 
maken. Het bestuur ging akkoord 
en stak de hoofden bijeen. Het ma-
ken van een nieuwe site is één ding, 
het up to date houden een ander. 
Het resultaat staat online en wij zijn 
alvast tevreden.

Via deze nieuwe site willen we jul-
lie op de hoogte houden van onze 
activiteiten en ons beleid. Evengoed 
willen we via dit kanaal jullie re-
acties en meningen vernemen. De 
website toont naast foto’s van Hul-
denberg ook reportages van onze 
activiteiten en verwezenlijkingen. 
De website wordt geen momentop-
name, maar we willen alle nieuw-
tjes met jullie delen en passen de 
site daarom regelmatig aan. Jullie 
kunnen reageren via mail op info@
openvldhuldenberg.be of via onze 
Facebookpagina.

Via de sociale media spelen we 
korter op de bal. Kamil Muylder-
mans en Danny Vangoidtsenhoven 
posten de nieuwtjes op Facebook. 
Laat je zoekmachine los op Open 
Vld Huldenberg en je vindt ons wel. 
Als je de pagina leuk vindt, kan je 
deze ‘liken’ of delen. “Communica-
tie is cruciaal in onze maatschappij. 
Daarnaast is het voor de politicus 
zeker even belangrijk om bereik-
baar te zijn”, zegt burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven. Goede 
communicatie vermijdt misver-
standen en betrekt de inwoners bij 
de beslissingen. Belangrijk is dat 
het heen-en-weer-verkeer is en dat 
het sereen gevoerd wordt.

In Huldenberg lukt dat wonder-
wel. De administratie levert uitste-
kend werk en samen slagen we erin 
om onze mensen en verenigingen 
duidelijke info te verschaffen over 
genomen beslissingen. Heel wat 
mensen worden betrokken bij de 
besluitvorming, wat het draagvlak 
aanzienlijk vergroot. “Toch mogen 
we niet op onze lauweren rusten en 
dus zetten we nog meer in op com-
municatie, zowel in het gemeente-
huis als binnen de partij”, stelt de 

burgemeester. Recent viel daarom 
het vernieuwde Gemeentemaga-
zine in je bus en op korte termijn 
stellen we de nieuwe website van de 
gemeente voor.

Nieuwe website klaar

Besturen is communiceren. Via advies- en dorpsraden toetsen we 
onze beleidsvisie. Een goed politicus durft beslissingen nemen op 
maat van de inwoners en met het oog op de toekomst. 

Een sportieve break
Met een gemotiveerde negenkoppige 
groep vertrokken Katia della Faille en 
ikzelf op fietsstage in Lanzarote. On-
der een stralende zon en een heldere 
blauwe hemel fietsten we doorheen 
het vulkanische eiland in de Atlantische 
oceaan. Een deugddoende afwisseling 
in ons drukke leven. We danken Roger 
en Martine voor de 600 km fietsplezier 
en de om en bij de 6000 hoogtemeters. 
Samen met Eric, Johan, Jos, Andre en 
Luc genoten we van deze sportieve 
uitdaging. Het desolate van het vulka-
nische gesteente staat er in schril con-
trast met de prachtige kust. Opvallend 
is er ook de typische bouwstijl. Onder 

invloed van César Manrique bleef de 
historische bouwstijl van witte huisjes 
bewaard. Het eiland telt één hoogbouw, 
die naam waardig en verder mag er niet 
hoger gebouwd worden dan vier verdie-
pingen. Het eiland telt weinig verkeer 
en dat maakt het voor de fietser nog 
aangenamer, de wind en de steile hel-
lingen namen we er wat graag bij. We 
bedanken onze achtergebleven liberale 
vrienden die ons verontschuldigden tij-
dens onze nieuwjaarsreceptie, maar za-
gen op de foto’s dat het opnieuw een 
geslaagd blauw feest werd. En nu vol 
energie terug aan het werk en dat doen 
we met evenveel plezier.
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Surf naar www.openvldhuldenberg.be

Webmaster 
Gunther Debois

Van de politiek 
wordt verwacht dat 

ze beslissingen 
neemt met een groot 

draagvlak.

Katia en Danny op fietsstage in Lanzarote.
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Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten start-
te recent met een grote ronde van Vlaanderen. 
Op deze ronde gaat ze in gesprek met men-
sen over de dingen die hen nauw aan het hart 
liggen: hun werk, veiligheid, vrijheid, gezin of 
hoe ze de toekomst zien. Rutten wil voor ok-
tober volgend jaar alle Vlaamse gemeenten 
bezoeken.

“Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen 
met veel vragen zitten. Ik ga op ronde door Vlaanderen en ga luisteren en 
in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en 
oplossingen, want dat is de essentie van politiek”, legt Rutten uit.
Ze gaat naar elke gemeente, de eerste afspraken op de ronde waren Sta-
den, Roeselare en Hasselt. De hele ronde is te volgen op www.gwendo-
lyndoetderonde.be. Op de site staat de agenda en het resultaat van elk 
bezoek. Indien je Gwendolyn wil uitnodigen, dan kan dat via de website. 
Ze werkt momenteel ook aan een boek dat binnenkort verschijnt en organi-
seert later op het jaar een congres.

VOLUIT EN CONSEQUENT VOOR EEN NIEUW PROJECT
Rutten gaat met dit nieuwe project naar de essentie van de politiek en doet 
dat voluit en consequent. In het Vlaams Parlement geeft ze haar plaats door 
aan haar opvolger, Daniëlle Vanwesenbeeck. Daniëlle is zaakvoerder van 
Mastermail en won de Unizo-Womed Award als onderneemster van het jaar 
vanwege haar dynamisme en vernieuwende aanpak in het bedrijfsleven.
“Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en denk dat mijn kennis uit de be-
drijfswereld zeker een meerwaarde is voor de politieke debatten”, aldus 
Daniëlle.

Gwendolyn komt ook naar Huldenberg
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Gwendolyn komt ook naar Huldenberg
Tot
binnenkort!



Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & 
eindredactie), ellen.brits@ openvld.be (eindredactie) 
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 
Huldenberg
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1. Iedereen present voor de groepsfoto tijdens de nieuwjaarsreceptie in Loon-
beek.

2. Gastspreker Vlaams minister van Energie en viceminister-president van 
de Vlaamse regering ontvangt streekproducten van schepenen Nicole en Phi-
lippe en van voorzitter Jong VLD en gemeenteraadslid Kamil Muyldermans.

3. Kamil, Kevin en Bertrand van Jong VLD laven en spijzen de gasten.

4. Een vlotte toespraak van Bart Tommelein en een attent massaal opgeko-
men publiek maken een glimlach los bij onze voorzitter Philippe.

5. Ere-burgemeester Georges Vanderlinden geniet van de sfeer. §

1. 2.

3. 4.

5.

Nieuwjaarsreceptie in Loonbeek met 
viceminister-president Bart Tommelein



Trage wegen 
aanpakken
Sinds vorig jaar ligt onze focus eveneens op de 
trage wegen of buurtwegen. Tal van deze wegen 
zijn in onbruik geraakt, soms door bebouwing 
of omdat ze niet meer gebruikt werden, ze zijn 
overbodig of niet meer te openen. Voor deze 
categorie starten we de schrappingsprocedure. 
De meesten worden heropend, indien nodig wat 
verlegd, naargelang de situatie op het terrein.

We maken een plan op voor het hele grondge-
bied. We willen een netwerk creëren waarlangs 
je Huldenberg kan verkennen, wandelend, jog-
gend of fi etsend, weg van het verkeer. We lopen 
erlangs op weg naar de buurtwinkel of naar het 
werk. We pakken alle wegen aan in overleg met 
de omwonenden of met de buurgemeenten. De 

weggetjes die naar de centra of naar de scholen 
leiden, nemen we eerst onder handen. Ze bie-
den een veilig alternatief voor onze dagelijkse 
trajecten en brengen onze kinderen veilig bij hun 
vriendjes of tot aan de schoolpoort.

Met de hulp van ploegen uit sociale werkplaat-
sen onderhouden en heropenen we de wegen 
en gebruiken daarbij steeds milieuvriendelijke 
producten. Nu de lente nadert schakelen we een 
versnelling hoger zodat jullie nog meer van Hul-
denberg kunnen genieten. We beloofden voor-
uitgang in Huldenberg en stilaan wordt dit ook 
zichtbaar op het terrein. Onze liberale mandata-
rissen houden van hun job en van Huldenberg!

Het college van burgemeester en schepenen heeft 
een unaniem standpunt ingenomen rond het ont-
ginnen van het Kerkeveld. Het college betreurt dat 
dit dossier zo lang aansleept waardoor er voor ie-
dereen, ongeacht de inhoudelijk standpunten, veel 
rechtsonzekerheid is ontstaan.
Het college beoogt een symbiose tussen leefbaar-
heid enerzijds en lokale economie en tewerkstelling 
anderzijds. Het college wenst deze argumenten als 
volwaardig onderdeel aan het inhoudelijke debat 
toe te voegen. Het college roept alle betrokken over-
heden, drukkingsgroepen en de exploitant op om te 
zoeken naar een inhoudelijke consensus eerder dan 
juridische procedures op te starten.

Ontginning kerkeveld

Momenteel ligt de ontginning stil op Kerkeveld
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Huldenberg verkennen langs trage wegen

Georges 
Vanderlinden
Ere-burgemeester
Bestuurslid

Philippe 
Grégoire
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Andre 
Ronsmans
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Rita
Van Meerbeek
Bestuurslid

Christiane
De Groodt
Bestuurslid

Guy Hofman
Bestuurslid
Ledenbeheer
Regioafgevaardigde
Penningmeester

Francois
Berckmans
Bestuurslid

Jan
Vanderlinden
Bestuurslid

Peter Willems
Bestuurslid
Communicatie-
verantwoordelijke
Regioafgevaardigde



We zetten even alle activiteiten voor 2017 op een rijtje. 
Je ontmoet er onze bestuursleden en mandatarissen en 
kan er terecht met al je vragen en suggesties. Traditie-
getrouw starten we met de kaas-en wijnnamiddag in 
Neerijse. Hiervoor moet je op 19 maart afzakken naar 
zaal Den Wijngaerd. Op 23 april spreken de Open Vld 
Vrouwen Druivenstreek af voor hun brunch in zaal De 
Linde in Ottenburg. Op 13 Mei houden Jong Vld hun 
barbecue in Ter Dijle in Sint-Agatha-Rode.

Hou je van Nederland, dan kan je op 2 september mee 
naar Zeeland. Nog in september (10/9) is er het heer-
lijke steakfestijn (ook veggie) in Sint-Agatha-Rode. Op 
14 oktober organiseert Jong Vld hun jaarlijkse quiz voor 
een goed doel in cultuurzaal de Elzas in Huldenberg. 
Stel dus maar snel een ploegje samen.

Op 28 oktober schuiven we aan de feestdis tijdens ons 
ledendiner. Het Breughelfestijn in Ottenburg brengt 
lekkers op 29 november. Op 2 december bezoekt de Sint 
onze kleinste telgen. Tijdens de kerstperiode brengen 
we een bezoekje aan Jong Vld op de kerstmarkt in Ot-

tenburg en op zestien december weerklinkt Jingle Bells 
in Ottenburg.

Dit jaar komen we met de burgemeester ook naar alle 
deelgemeenten. We luisteren maar wat graag naar jullie 
besognes en suggesties. De data vind je weldra op onze 
vernieuwde website. Wacht niet met dringende vragen, 
maar loop langs in het gemeentehuis, bel of mail. Jouw 
burgemeester maakt er graag tijd voor.

Alle activiteiten 
voor 2017 op een rij

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via Philippe Vervoort
philippe.vervoort@telenet.be, 0495/57 57 26 of per 
brief: Loonbeekstraat 50, 3040 Huldenberg
Informatie vind je op www.huldenberg.openvld.be

Ja, Open Vld 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p� itief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bĳ  Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op o� e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over o� e ontwerp-kandidatenlĳ sten bĳ  verki� ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van o� e besturen.
> Je ontvangt wekelĳ ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van o� e partĳ .
> Driemaandelĳ ks sturen wĳ  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

Kaas en wijnfestijn 2017

Kamil 
Muyldermans
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong Vld
Communicatieverant-
woordelijke

Manuel 
Jeanmart
OCMW-raadslid
Bestuurslid
Regioafgevaardigde

Rudy 
Vanlinthout
Fractieleider OCMW, 
lid Vast Bureau
Webmaster

Christine 
Lamal
OCMW-raadslid

Noël 
De Clerck
Gemeenteraadslid

Nicole Van-
weddingen
Schepen voor o.m. 
milieu, landbouw en 
toerisme 
0477/36 01 72
nicole.van.weddingen@
telenet.be

Philippe 
Vervoort
Schepen van o.m. 
Financiën en Sport
vervoort.philippe@
huldenberg.be
0495/57 57 26

Katia 
della Faille
Gemeenteraadslid

Joseph 
Detienne
Fractieleider 
gemeenteraad
Bestuurslid

Danny Van-
goidtsenhoven
Burgemeester
Ondervoorzitter
burgemeester@
huldenberg.be
0476/29 27 34

ONZE MENSEN

Greta
Veeckmans
Secretaris

Gunther
Debois
Bestuurslid
Webmaster


