
Omwille van de slechte funderingen en de straat-
klinkers, gaf het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) opdracht tot de nodige werken. Zo wor-
den de kleinschalige elementen vervangen door 
asfalt.
De gemeente zat rond de tafel met AWV om de 
problematiek van het kruispunt grondig te bekij-

ken. Onder meer het kruisen van de gewestweg 
N253 werd voor wagens en zwakke weggebrui-
kers als gevaarlijk omschreven. De komst van de 
verkeerslichten verhelpt dit probleem. Bovendien 
helpen we blinden en slechtzienden om zelfstan-
dig naar het centrum te komen. Een veiligere 
omgeving moet het aantal verplaatsingen van en 

naar de school en het centrum met de fiets of te 
voet doen toenemen, waardoor ook het autover-
keer vermindert.
De Lijn voorziet ook nieuwe bushaltes na de ver-
keerslichten. De drie haltes blijven om voor de 
minder mobiele mensen de aansluiting tussen de 
verschillende lijnen te verzekeren. De beperkte 
omleidingen tijdens de werken zorgen ervoor dat 
het plaatselijk verkeer zo weinig mogelijk hinder 
ondervindt. Gedurende de werken blijft het cen-
trum steeds bereikbaar.

Een veiliger gemeenteplein

STEAKFESTIJN

Veilig naar school, bus, gemeentehuis of winkel. Het nieuwe 
ontwerp met verkeerslichten laat toe dat meer mensen zich 
te voet of met de fiets naar het centrum begeven. Eind sep-
tember zijn de werken afgerond. 

Iedereen van harte welkom op ons 
Steakfestijn in Sint-Agatha-Rode op 10 
september. Naast overheerlijke steak 
is er ook vol-au-vent te verkrijgen. We 
starten om 11u30 en serveren tot 19u. 
Graag tot dan!

HULDENBERG
de lokale burgerkrant Open Vldnr 2- 2017

Op p.4 geven we meer uitleg 
bij het recente Zomerakkoord 
van de federale regering, op 
p.5 licht staatssecretaris 
Philippe De Backer de uitbrei-
ding van de flexi-jobs toe.
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Woord van
de voorzitter
We zijn klaar voor de oktoberfeesten die 
op vrijdag 29 september van start gaan. 
Jong en oud genieten van een rijk gevuld 
programma. Veel muziek, tentoonstel-
lingen, lokale geschiedenis, streekpro-
ducten, lokale optredens, een aperitief-
concert en andere optredens, animatie, 
markten en hapje-tapje maken de Hul-
denbergse Feesten absoluut het bezoe-
ken waard. De werken op het Gemeente-
plein zullen op dat moment achter de rug 
zijn. Er werden heel wat inspanningen 
gedaan om de bereikbaarheid van het 
gemeentehuis, de sporthal en de horeca- 
en handelszaken te verzekeren.

Op iets langere termijn kijken we ook al 
uit naar oktober volgend jaar. De vorige 
verkiezingen lijken nog maar pas achter 
de rug, maar op 14 oktober 2018 zal je 
onze realisaties en beleidskeuzes reeds 
kunnen beoordelen. Nieuwe kandidaten 
vervoegen onze lijst, 21 kandidaten die 
zich honderd procent achter één geza-
menlijk project scharen. Een politieke cel 
start in september met het uitwerken van 
het programma en het bepalen van onze 
doelstellingen voor de toekomst van Hul-
denberg. Tijdens de maandelijkse over-
legmomenten streven we naar een haal-
baar traject, zonder loze beloften, waar 
de Huldenbergenaar beter van wordt.

Heb je ideeën of vragen, aarzel dan niet 
ons te contacteren via onze Facebook-
pagina Open Vld Huldenberg of contac-
teer onze mandatarissen. Wij zijn er voor 
jullie! Je treft ons ook op onze lokale ac-
tiviteiten: het Steakfestijn (10/09), leden-
diner op (28/10) en het Breughelfestijn 
(19/11).

Philippe 
Vervoort 

Voorzitter 
Open Vld 

Huldenberg

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven opent het pad met gedeputeerde Swinnen, schepen 
Craps en centrumbewoners Koen en Marc

Tussen Centrum Ganspoel en de Hollestraat in 
Loonbeek werd een tweesporen betonstrook aan-
gebracht. Het project werd gecofinancierd door 
de provincie Vlaams-Brabant en Europa. Het 
traject maakt het voor de bewoners en vrijwilli-
gers heel wat makkelijker om een wandeling te 
maken, over het plateau, tussen de velden. De 
fietsende werknemers gebruiken deze weg om 
de drukke N253 te vermijden. Het inclusiepad is 
tegelijk een troef voor elke wandelaar en fietser: 
voeten proper en minder kans op valpartijen.

In een volgend stadium moeten we via dit type 
wegen Centrum Ganspoel verbinden met het 
centrum. Aan ons om de nodige subsidies te 
bekomen. Vanaf het voetpad langs de Limburg 
Stirumlaan over de veldweg en dan via de Dreef-
straat zijn we snel bij het kasteel. Deze wegen 
worden voorbehouden voor fietsers, rolstoelge-
bruikers en wandelaars met een uitzondering 
voor landbouwvoertuigen. Dankzij de plaatsing 
van een betonblok is de weg niet toegankelijk 
voor gewoon gemotoriseerd vervoer.

Voor personen met een beperking en 
ouderen is toegankelijkheid dé basis-
voorwaarde om deel te kunnen nemen 
aan het maatschappelijk leven. Onder-
zoek wijst uit dat 20% van de bevolking 
nood heeft aan een meer toegankelijke 
omgeving. Dit aantal zal door de ver-
grijzing nog toenemen. Open Vld wil 
in Huldenberg inzetten op de uitbouw 
van een lokaal toegankelijkheidsbeleid. 
De nieuwe school in St-Agatha-Rode 
en ‘t Pijlijser zijn al goed uitgerust. Het 
inclusiepad aan Centrum Ganspoel en 
het vernieuwde Gemeenteplein tonen 
eveneens onze inspanningen. 

Toegankelijk Huldenberg

Tweesporenbeton 
aan Ganspoel

Schepen Nicole Vanweddingen ondertekent 
het engagement voor Huldenberg



Vrijdag 11 augustus om drie uur in de namiddag 
krijgen we de eerste melding van neergestreken 
Franse burgers op de oude voetbalsite van VK 
Rode. Als we een half uur later aankomen staat 
de Leuvensebaan geblokkeerd. Samen met de 
korpsleiding proberen we een oplossing te zoe-
ken, maar tegen negen uur moeten we de voya-
geurs op het terrein laten. We geven ze de moge-
lijkheid om tot maandag te blijven. Er wordt om 
humanitaire redenen een waterkraan geplaatst. 
De politie blijft een patrouille ter plaatse houden 
om een oogje in het zeil te houden.
Zaterdag verwittigen de Fransen ons dat, 
indien ze niet over elektriciteit en een 
langer verblijf kunnen beschikken, er 
nog meer wagens komen. De bur-
gemeester roept de gemeentelijke 
crisiscel samen. Tot dan kregen 
we niet één antwoord van het de-
partement Binnenlandse Zaken. 
De gouverneur stuurt een verbin-
dingsambtenaar en de verschillende 
politiecommando’s schuiven bij. Van-
af dan wordt het zoeken een versnelling 
hoger geschakeld. Collega-burgemeesters 
wordt om hulp gevraagd. Tevergeefs.
Een langer verblijf op privéterrein kan de bur-
gemeester niet vergunnen/toestaan. Het terrein 
is niet geschikt om een zestigtal gezinnen met 
kinderen op te vangen. Maandag gaan we verder 

met zoeken naar een oplossing 
terwijl de nationale pers ons op 

de voet volgt. We zitten in hetzelfde 
straatje: samen met de verbindings-

ambtenaar van de gouverneur zoekt de 
burgemeester verder naar oplossingen.

Die namiddag belt de burgemeester zijn voor-
zitter Gwendolyn Rutten. Via haar komen we 

bij het ministerie van Landsverdediging terecht. 
Deze zijn bereid te helpen, maar ook hun zoek-
tocht draait op niets uit. Het is maandagavond al 
laat  als we beslissen het voor die dag voor beke-
ken te houden.
Dinsdag beslissen de Fransen onder aanhouden-
de druk terug naar Frankrijk te keren. Binnen-
lands zaken geeft nog steeds niet thuis...

Woonwagenbewoners landen

We veroordelen de manier waarop de Fransen zich toe-
gang verschaffen tot een terrein. Anderzijds merken we dat 
de zoektocht naar een vergund verblijf geen sinecure is in 
Vlaanderen. Het gevolg is dat iedereen gefrustreerd raakt. 

Start eindelijk in zicht
Het complexe dossier van de vernieuwing 
van de Stroobants-, Steenbeek- en Potter-
straat pendelt al vele jaren tussen studie-
bureau en de gewestelijke agentschappen. 
Sinds enkele jaren hebben we zelf onze 
schouders onder het dossier gezet en het 
mag gezegd, we komen er stilaan uit.
Het uitstel is niet alleen voor het comfort een 
slechte zaak, maar het geheel dreigde af-
geblazen te worden door het intrekken van 
Vlaamse subsidies. Het zou niet alleen een 
ramp zijn voor inwoners en milieu, het project 
zou daarenboven ook onbetaalbaar worden 
voor Huldenberg. “Momenteel voer ik nog 
gesprekken met het Agentschap Natuur en 

Bos om nog een paar onduidelijkheden uit 
de weg te ruimen, maar we rekenen op de 
bouwvergunning voor de infrastructuurwer-
ken”, vertelt onze burgemeester.
De inwoners langs het traject verliezen hier 
en daar een stuk van de voortuin, maar krij-
gen in ruil wel een straat met voet- en fiets-
pad, een gescheiden rioleringsstelsel en een 
nieuw wegdek. De waarde van de huizen zal 
er alleen maar op vooruitgaan. We gaan het 
vel van de beer nog niet verkopen, maar we 
plannen de werken medio 2018 te starten. 
Als dit project vertrokken is, valt er een grote 
last van de Huldenbergse schouders. 
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De terreininname 
was niet correct, 

maar enkele gemene 
reacties op facebook 

evenmin

Het natuurgebied vraagt bij de voorberei-
ding van de werken extra aandacht 
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Het zomerakkoord omvat een dui-
delijke liberale lijn: wie werkt en 
onderneemt gaat erop vooruit. 
Ook sociaal volgen er zeer gerichte 
maatregelen, bijvoorbeeld voor al-
leenstaanden. Ook psychologische 
hulp wordt terugbetaald. Wie het 
moeilijk heeft, helpen we vooruit.
Voor Open Vld is rechtvaardige 
fiscaliteit, lagere fiscaliteit. Na de 
verlaging van de personenbelas-
ting, waardoor iedereen die werkt 
extra netto overhoudt, verlaagt de 
regering nu ook de vennootschaps-
belasting. 

TWEEDE VERLAGING 
VENNOOTSCHAPS-
BELASTING
Het is de tweede keer dat de libera-
len mee een belangrijke verlaging 
van de vennootschapsbelasting 
doorduwen. De eerste verlaging 
werd in 2002 beslist onder Open 
Vld-premier Verhofstadt. Toen ging 
het gewoon tarief van 40,17% naar 
33,99%. Nu daalt dat tarief verder 
naar 25%, voor kmo’s tot 20% op de 
eerste 100.000 euro winst. De nieu-
we taks op effectenrekeningen die 
door anderen op tafel werd gelegd, 
kon voor Open Vld enkel onder zeer 
duidelijke voorwaarden: het pen-
sioensparen en de middenklasse 
moesten buiten schot blijven. 
Sinds het regeerakkoord is dit het 
grootste pakket aan nieuwe, soci-
aal-economische hervormingen. 
Heel wat van deze maatregelen ko-
men er onder impuls van Open Vld. 
“We geven mensen manieren om 
extra netto te verdienen én bedrij-
ven betalen lagere lasten. Zo zet-
ten we  volop in op de economische 

vooruitgang en groei”, duidt Gwen-
dolyn Rutten.

WINSTPREMIE: OOK 
WERKNEMERS LATEN 
VOORUITGAAN
Voor vicepremier Alexander De 
Croo is het cruciaal dat ook werkne-
mers mee kunnen vooruitgaan nu 
het economisch beter gaat en be-
drijven winst maken. “Daarom heb 
ik de winstpremie op tafel gelegd en 
binnengehaald. Hierdoor kunnen 
bedrijven hun winst veel makkelij-
ker delen met al hun werknemers. 

Iedereen moet de vooruitgang voe-
len wanneer het economisch beter 
gaat. Voor bedrijven is dit trouwens 
een kans om talent beter te belo-
nen en aan boord te houden”, aldus 
Alexander De Croo. 

MAATREGEL 
MICHEL-DE CROO
Open Vld was ook vragende partij 
om spaargeld te activeren en zo de 
groeiende economie te ondersteu-
nen. Op alle Belgische spaarboekjes 
staat momenteel zo’n 260 miljard 
euro.  Intresten uit die spaargelden 

zijn vandaag gedeeltelijk vrijgesteld. 
Om mensen aan te zetten een deel 
van dat spaargeld in de economie te 
investeren, komt er ook een vrijstel-
lingsdrempel voor opbrengsten uit 
aandelen. Premier Michel noemde 
de maatregel al de maatregel Mi-
chel-De Croo, naar analogie met de 
wet Cooreman-De Clercq die in de 
jaren tachtig Belgische aandelen bij 
de brede Belgische bevolking pro-
mootte via een fiscaal voordeel.

“Het zomerakkoord is een duidelijke keuze voor groei en vooruit-
gang: we verlagen de vennootschapsbelasting én wie wil bijver-
dienen kan 500 euro extra netto onbelast bijverdienen. Bovendien 
realiseren we heel wat liberale voorstellen. Er komt een uitbreiding 
van de flexi-jobs, werknemers kunnen veel makkelijker delen in 
de winst van het bedrijf en er komt een stimulans om spaargeld te 
investeren in de groeiende economie, een nieuwe wet Cooreman-
De Clercq zeg maar.” Dat zeggen een tevreden Open Vld-voorzitter 
Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo. 

Zomerakkoord duidelijke keuze 
voor groei en vooruitgang

Vicepremier Alexander De Croo en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten
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Wie een extra centje wil bijverdie-
nen kan sinds 1 december 2015 
aan een voordelig tarief gaan flexi-
jobben in de horeca. Voorwaarde is 

dat je minstens vier vijfde werkt bij 
een andere werkgever, maar je be-
taalt geen extra belastingen op wat 
je verdient als flexi-jobber.

 Philippe De Backer: “Het systeem 
van de flexi-jobs is een gigantisch 
succes. Er zijn vandaag maar liefst 
25.000 flexi-jobbers aan de slag 
in de horeca. Dat levert ook geld 
op. We innen vandaag 15 miljoen 
euro aan RSZ-inkomsten op jobs 
die vroeger niet bestonden of die in 
het zwart uitbetaald werden. Wie 
wil werken, kan werken en wordt 
daarvoor beloond én bouwt sociale 
rechten op. De afgelopen maanden 
kreeg ik enorm veel vragen van ge-
pensioneerden of zij ook kunnen 
flexi-jobben.  Zij hebben al gans 
hun leven bijgedragen maar hielden 
te weinig over op hun bijverdien-
sten. Het is dus logisch dat zij ook 
voordelig en onbeperkt kunnen bij-
verdienen met een flexi-job vanaf 1 
januari 2018.”
 
De flexi-jobs worden in uitvoering 
van het regeerakkoord ook uitge-
breid naar de volledige handel: 

bakkers, slagers, grootwarenhui-
zen, ketens, buurtsupermarkten, 
kappers… Daarbij wordt rekening 
gehouden met de uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof die in het na-
jaar verwacht wordt.
 
De Backer: “Bakkers, beenhou-
wers en kruideniers zijn vragende 
partij voor flexi-jobs. Het zijn vaak 
de kleine winkels die snel en effi-
ciënt mensen willen inzetten tijdens 
piekmomenten. De flexi-job is dan 
ideaal. De volledige handel wordt 
gekenmerkt door een grote nood 
aan flexibiliteit en avond- en week-
endwerk. Met de uitbreiding van 
de flexi-jobs slaan we twee vliegen 
in één klap. We maken de arbeids-
markt flexibeler, waardoor wie wil 
werken, makkelijker aan het werk 
kan. En we geven de talrijke zelf-
standigen en kmo’s in de handel ex-
tra zuurstof, om in te spelen op de 
vragen van de klant of de productie. 
Daardoor creëren we groei en jobs, 
de beste garantie voor een gezonde 
begroting!”

Flexi-jobs worden uitgebreid 
naar gepensioneerden en handel
WIE WIL WERKEN, MAG WERKEN ÉN WORDT BELOOND!

Het voordelig stel-
sel van de flexi-job 
wordt dankzij haar 
succes in de horeca 
uitgebreid. Niet al-
leen gepensioneer-
den kunnen vanaf 1 
januari 2018 via een 
flexi-job aan de slag 
en een centje bijver-
dienen. Ook in de 
handel (bakkers, sla-
gers, winkels, kap-
pers,…) kan je vanaf 
volgend jaar aan de 
slag gaan via een 
flexi-job. 

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
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Waar rook is, 
is vuur
“Liefde alleen kan haar niet redden, pre-
ventie wel.” We lezen het we op de pak-
kende affiche van het Brandwonden-
centrum. Een peuter kijkt vanuit zijn half 
verschroeide ledikant recht in de camera. 
De stichting lanceert een nieuwe campag-
ne ter promotie van de rookmelders.

“Ik nam contact op met een medewer-
ker van de Stichting Brandwonden om 
de voorwaarden te kennen voor deelna-
me aan deze campagne. We registreren 
Huldenberg als rookmeldergemeente en 
staan als dusdanig geregistreerd”, stelt 
burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. 
“Uit Britse studies blijkt dat het aantal 
slachtoffers met zeventig procent daalt bij 
branden waar één of meerdere rookmel-
ders aanwezig zijn. Rook is gevaarlijker 
dan het vuur zelf: het zicht wordt beperkt 
en men vindt geen uitweg. Vaak is de rook 
ook geurloos en verrast het ons. Wanneer 
we de rook tijdig detecteren, vermijden we 
grotere brand- en blusschade en redden 
we zeker mensenlevens.”

Vanaf oktober kan je in de bib, in dien-
stencentrum ‘t Pijlijser en aan het ont-
haal in het gemeentehuis een kwalitatieve 
rookmelder kopen aan een gunstig tarief. 
“Ik doe eveneens een warme oproep aan 
onze handelaars om deel te nemen aan de 
campagne. “Open Vld meent het met de 
veiligheid. Gemiddeld ne-
genhonderd 
doden jaar-
lijks als gevolg 
van brand, 
stemt tot na-
denken niet?”

www.stichtingbrandwonden.be

LIEFDE ALLEEN ZAL
HAAR NIET BESCHERMEN...

PREVENTIE WEL!
KOOP NU EEN ROOKMELDER VOOR 

16 EURO  BIJ UW GEMEENTE

STEUN HET PREVENTIEPROGRAMMA VAN DE STICHTING BRANDWONDEN

Affiche Rookme
lder-HD.pdf   

1   8/05/17   
15:09

In aanwezigheid van nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten overhandigt Jong VLD Hulden-
berg de cheque van 600 euro

Voor de vierde keer op rij organiseert Jong VLD 
Huldenberg dé benefietquiz van het jaar. Op 
zaterdag 14 oktober nodigen wij jong en oud 
uit cultuurzaal ‘Den Elzas’ voor een onvergete-
lijke avond waar ieders intellectuele capaciteiten 
grondig getest zullen worden.

Elk jaar kiezen we met Jong VLD Huldenberg 
een goed doel uit. Voor deze editie kozen we het 
Kinderkankerfonds Leuven. Vorig jaar kregen we 
zeshonderd euro bij elkaar voor de lokale Rode 

Kruis-afdeling van Bertem-Huldenberg. We ho-
pen zoals elk jaar dit bedrag te kunnen verhogen 
en rekenen hiervoor dan ook weer op jullie mas-
sale aanwezigheid.

Ook dit jaar voorzien wij na afloop een prachtige 
prijs voor elk team. Ploegen van vier personen 
kunnen zich inschrijven via jongVLDhulden-
berg@hotmail.com of via één van onze bestuurs-
leden. Graag tot dan!

Ons landschap is van de mooiste in Vlaan-
deren, maar niet eenvoudig om te fietsen. 
Van dal naar dal krijg je stevige klimpartijen 
voor de wielen. Schepen Nicole Vanweddin-
gen werkt samen met Interleuven om een 
samenaankoop van fietsen te organiseren. 
De elektrische fiets is ook een hulpmiddel 
om de wagen even van kant te laten. Kom 
een kijkje nemen tijdens de Huldenbergse 
Feesten in de tentoonstellingshal De Kron-
kel. We tonen jullie de mogelijkheden en 
werken nauw samen met de plaatselijke 
fietshandelaars. Sportieve liberale groet!

Met de elektrische 
fiets door 
Huldenberg?

Benefietquiz Jong 
VLD Huldenberg



Betaalbaar wonen 
in Huldenberg
Sinds de provincie Vlaams-Brabant werk maak-
te van de reorganisatie van verblijfsterreinen en 
campings, zat het gemeentebestuur niet stil. Op 
termijn creëren we een vijftiental sociale wonin-
gen met een beperkte oppervlakte van tach-
tig vierkante meter op de voormalige camping 
langsheen de Dreefstraat. Het terrein luistert 
naar de nieuwe naam Rustenberg en huisvest 
enkel nog vaste bewoners.
Bestaande chalets en stacaravans die voldoen 
aan de Vlaamse woonnorm blijven staan. De an-
deren genieten een uitdoofscenario en worden 
op termijn vervangen door containerwoningen. 
Deze worden zeer degelijk geïsoleerd en zijn 
modern uitgerust. De uitbater van het terrein 

engageert zich voor het plaatsen van minimaal 
vijftien sociale woningen, naast een reeks wo-
ningen voor de reguliere huurmarkt. De eerste 
huisjes verschenen in de lente. De bewoners zijn 
alvast zeer enthousiast.
Vanuit Vlaanderen kreeg Huldenberg een quo-
tum sociale verhuurwoningen opgelegd. Dankzij 
Rustenberg, de woningen in de Lily Boeykens-
straat en nieuwe te realiseren woningen in Sint-
Agatha-Rode, naderen we de doelstelling. Op 
deze manier hopen we inwoners op een betaal-
bare manier in onze gemeente te kunnen hou-
den. Ondertussen gaat het project van Interleu-
ven op Priesterberg met sociale koopwoningen 
en bouwgronden ook in haar volgende fase. 

Op 14 juli vond de ‘eerste knip’ plaats in Hul-
denberg. In het bijzijn van serristen en de lokale 
besturen van de Druivenstreek, werd de eerste 
druiventros voorgesteld aan de verzamelde pers. 
Constant Wargée was gastheer, samen met het 
college, de druivenambassadeurs en Wim en 
Kwinten van Brouwhuis De Kroon.
Over de kwaliteit van de Sterredruif bestaat 
geen twijfel en de welvaart die ze in onze streek 
bracht staat buiten kijf. De promotiecampagne 
Druiventro(t)s draagt eveneens haar steentje bij 
tot de toeristische uitstraling van Huldenberg 
en de Druivenstreek. Samen met de lokale Drui-
venfeesten lokken ze heel wat bezoekers naar 
onze streek.

Eerste knip

De eerste knip in de serre bij Constant
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Georges 
Vanderlinden
Ere-burgemeester
Bestuurslid

Philippe 
Grégoire
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Andre 
Ronsmans
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Rita
Van Meerbeek
Bestuurslid

Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!

NOËL DE CLERCK 
MET PENSIOEN
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!

NOËL DE CLERCK 
MET PENSIOEN

Noël, Raymonde, Stephanie en Sabine.
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!

NOËL DE CLERCK 
MET PENSIOEN

Noël, Raymonde, Stephanie en Sabine.
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!

NOËL DE CLERCK 
MET PENSIOEN

Noël, Raymonde, Stephanie en Sabine.
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Benefietquiz Jong 
VLD Huldenberg

Samen met gedeputeerde Tom Dehaene verwelkomt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven de 
eerste nieuwe woningen op Rustenberg



We hadden het in deze krant al over de samenaankoop 
van elektrische fietsen. Het is een maatregel die past in 
het kader van ons Huldenbergs klimaatengagement. 
Sinds kort werd het klimaatplan van Huldenberg door 
Europa goedgekeurd en daar zijn we best trots op. 
Daarmee houdt het uiteraard niet op. We moeten er 
samen, bestuur en inwoners, voor zorgen dat we tegen 
2020 twintig procent minder CO2 uitstoten.
Onze verplaatsingen zijn de grote slokop. De elektrische 
fiets is al een kleine bijdrage. Beetje bij beetje verbete-
ren we de infrastructuur om verplaatsingen te voet of 
met de fiets te verbeteren. De hernieuwing van het Ge-
meenteplein is het nieuwste voorbeeld. Voordien werk-
ten we al aan de Veeweide- en de Vijverstraat. De Neer-
poortenstraat volgde en is bijna afgewerkt. De Tomme-, 
de Potter-, de Steenbeek-, de Stroobantsstraat en de 
Leuvensebaan volgen kortelings.
Rond de scholen werkten we het Octopuscharter uit en 
er volgen maatregelen rondom de scholen. Anderzijds 
is de isolatie van onze woningen een belangrijke factor 
in het behalen van onze doelstelling. In ons woonloket 
vind je tal van tips om beter om te gaan met isolatie en 

verwarming. Maar er is meer: we organiseren regelma-
tig een samenaankoop van dakisolatie, spouwmuur- of 
muurisolatie en zonnepanelen. Kom een bezoekje bren-
gen aan ons woonloket en bekijk met de woondeskun-
dige naar oplossingen die het best bij jouw woning en 
jouw geldbeugel passen. Op relatief korte termijn wor-
den jij en het klimaat er beter van. Samenaankoop: sa-
men zijn we sterker!

Samen sterker!

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 

geeft 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 positief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Naast de riolering komt er een voetpad langs de 
Neerpoortenstraat
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!
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Opinie: de wereld 
op zijn kop

Snoeihout kan perfect in eigen tuin verwerkt worden.

Ik kon niet meer volgen bij het lezen van het artikel 
over het afschaffen van de ophaling van snoeihout. 
De partij die claimt het alleenrecht te hebben om 
voor het milieu op te komen, is verbijsterd. De be-
slissing is echter logisch. Ten eerste is er de hoge 
kostprijs van de verwerking, die te vergelijken is 
met de aanleg van de fietspaden langs de Vijver-
straat. Ten tweede zorgt de ophaling ervoor dat de 
technische dienst weken niets anders kan doen. 

Wat me nog meer verbaast is dat die partij ontzet 
is dat de kerstboomophaling zou stoppen. Ik had 
nooit gedacht dat deze partij het leuk vindt om 
een boompje te planten om hem dan af te zagen. 

Het boompje staat dan 2 weken zijn naalden te 
verliezen in onze woonkamers. Foei! Ecologisch 
onbelangrijk zo’n sparretje? Misschien, maar de 
kwekers kunnen deze percelen gebruiken om an-
dere bomen te planten. Net zo is het met snoei-
hout. Dan wil ik het nog niet hebben over mensen 
die hun snoeihout naar Huldenberg brengen en 
verdelen onder een hele resem huizen. Ik zeg enkel 
dat we best thuis composteren. Het snoeihout kan 
verhakseld worden en dienst doen als meststof. Leg 
je er genoeg op de grond, dan heb je de perfecte 
onkruidbestrijder. Nee, dan had ik van die groene 
rakkers een andere reactie verwacht. 

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Gemeenteraadslid Noël De Clerck stopt met zijn 
professionele activiteiten. Zeer vroeg al stapte hij 
mee in het bedrijf van zijn ouders aan de Vijver-
straat te Sint-Agatha-Rode. Nu heeft hij besloten 
de boerenstiel achter zich te laten. Een harde stiel: 
dag na dag in de weer voor de dieren, en weer of 
geen weer, de akkers wachtten niet. Het was een 
loopbaan zonder vakanties, want wie zou er dan 
voor de dieren zorgen? Maar Noël blikt tevreden 
terug op een mooie carrière, op een mooi leven op 
de boerderij samen met Raymonde. Noël blijft wel 
gemeenteraadslid voor Open Vld en gaat binnen-
kort voor de eerste maal op reis! Veel plezier, Noël!
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