
De kleine foto was de coverfoto van de vorige 
editie, dat was begin september. Nu zijn we twee 
maanden later en het nieuwe kruispunt oogt 
mooi, is zeer degelijk afgewerkt en biedt veilig-
heid aan elke weggebruiker. Bovendien zijn er 
meer parkeerplaatsen dan vroeger.
Via verschillende kanalen lanceren we een oproep 

om de parking van de Kronkel te gebruiken voor 
het lang parkeren. Met lang parkeren bedoelen 
we: dagje weg met de bus, bewoners, handelaars 
en werknemers die de hele dag geparkeerd blij-
ven. Op die manier houden we parkings langs de 
gewestweg vrij voor bezoek aan winkels, horeca, 
gemeentehuis, dokter of ziekenfonds,… De situ-

atie wordt volgend jaar geëvalueerd. We rekenen 
op de medewerking van elke bezoeker zodat we 
geen repressief parkeersysteem moeten invoeren.
Ondertussen is de Neerpoortenstraat klaar en 
starten de rioleringswerken aan de Tommestraat. 
Een druk bijgewoond infomoment bracht alle 
betrokkenen op de hoogte van het verloop van 
de werken en de wegomleidingen. In Loonbeek 
wordt, op vraag van onze burgemeester, de par-
king langs de gewestweg door AWV verbeterd. 
Open Vld zorgt voor veiligheid en comfort in 
onze gemeente.

’t Is eindelijk af 

BREUGHELFESTIJN

Ze hebben ons een maand langer doen wachten dan voor-
zien. De regie lag in handen van het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV), waardoor we geregeld op tafel moesten 
slaan. Het resultaat mag er echter zijn.

Iedereen van harte welkom op ons 
Breughelfestijn in Ottenburg op 19 no-
vember. Gevarieerd en super lekker 
tafelen! Je kan komen eten in zaal de 
Linde van 11u30 tot 16u.

De verkeerslichten werden de week na de foto geplaatst

Meer rechtszekerheid voor 
28.000 flexi-jobbers en de 
verlaagde energieheffing: 
lees er meer over op 
pagina 4 en 5.
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Woord van de 
voorzitter
De tijd vliegt... Nog twee maanden en het 
jaar is voorbij, nog minder dan een jaar en 
het zijn opnieuw gemeenteraadsverkie-
zingen. Overal stijgt de kieskoorts, lokaal 
én nationaal, de spanning zit er al goed 
in.

Op het nationale Open Vld-congres op 
17, 18 en 19 november zullen de liberale 
krijtlijnen uitgetekend worden. Ons lokale 
bestuur werkt op haar beurt aan een be-
leidsplan op maat van Huldenberg. Onze 
politieke cel is, onder het voorzitterschap 
van André Ronsmans, gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden.

Een van de taken van deze cel is het 
samenstellen van de kandidatenlijst 
waarover u, beste leden, finaal het laatste 
woord heeft. Wij doen er alles aan om 
een coherente lijst te maken met men-
sen uit alle geledingen, jonge mensen, 
ervaren mensen, mannen en vrouwen van 
Huldenberg.

Het werk in onze gemeente is nog niet af. 
Integendeel, nieuwe uitdagingen staan 
voor de deur. Wij zullen u in de aanloop 
naar de verkiezingen briefen over onze 
realisaties en ons nieuw beleidsplan 
2019-2025. We willen verder bouwen op 
het huidige beleid en een voorzetting 
realiseren van ons referendum van 2012. 
Wij zullen hierover uitgebreid communice-
ren via sociale media, de Burgerkrant, de 
Flash, de website, enz.

Wij gaan dan ook resoluut voor een cor-
recte en open communicatie in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen. U 
bepaalt tenslotte op 14 oktober 2018 of 
wij verder aan het roer blijven in onze 
gemeente. Wij zullen alvast klaar zijn! 

Philippe Vervoort 
Voorzitter Open 
Vld Huldenberg 

Gepassioneerd door Huldenberg gaat Danny Vangoidtsenhoven voor een volgende bestuurs-
periode.

Onze politieke cel binnen het lokale Open Vld-
bestuur heeft groen licht gekregen om de lijnen 
uit te tekenen voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van oktober 2018. Onze burgemeester Danny 
Vangoidtsenhoven trekt de lijst, een coherent 
team kandidaten gaat de uitdaging aan. Onze 
schepenen Philippe Vervoort en Nicole Vanwed-
dingen willen eveneens hun werk verder zetten.
De samenstelling van de volledige lijst is het werk 
van de politieke cel. Daarnaast is het opstellen 
van een nieuw beleidsplan cruciaal. Bij de vorige 
verkiezingen werd het beleidsplan van Open Vld 

volledig overgenomen door de coalitiepartner. 
Die lijst is bijna afgewerkt en daar zijn we best 
trots op.
Er is nog werk aan de winkel in Huldenberg. Tij-
dens de volgende legislatuur willen we graag de-
zelfde weg op: een klaar en uitvoerbaar plan op 
maat van de financiële mogelijkheden van onze 
gemeente. Jullie inspireren en motiveren ons. 
Niets is ons teveel als het gaat over de vooruit-
gang van onze inwoners en de leefbaarheid van 
de gemeente.

In een volle zaal Vander Vorst genoten 
onze leden van een lekker diner. Tij-
dens de voorafgaande algemene ver-
gadering, bracht het bestuur de leden 
op de hoogte van het reilen en zeilen 
van het afgelopen jaar. Uiteraard werd 
er ook de nodige aandacht besteed 
aan het komend jaar, met als apotheo-
se de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018. De feestdis was gevuld 
met allerlei lekkernijen, het merendeel 
lokale producten. Met een goed gevoel 
werd er duchtig bijgepraat en werden 
de beentje gestrekt op de dansvloer.

Ledendiner in Loonbeek

Burgemeester 
trekt de lijst

Editie 2016: Gwendolyn schuift bij aan tafel



Actief op weg naar school, te voet of met de fiets, 
daar was het de voetgangersbeweging om te 
doen. De achtarmige vriend was de start van een 
initiatief om de weg naar school veiliger te ma-
ken. Doel was dat ouders en kinderen de wagen 
thuis zouden laten om naar school te fietsen of te 
wandelen. We creëren een forum voor de school 
om leerkrachten, ouders, politie en gemeente-
bestuur rond de tafel te brengen. Zo worden de 
pijnpunten op weg naar de school in beeld ge-
bracht en worden oplossingen aangereikt.
Alle Huldenbergse scholen doen mee. En sinds 
het college in juni besliste om het Octopuschar-
ter te ondertekenen, werd Huldenberg ook een 
Octopusgemeente. Dankzij dit charter betalen 
we het lidmaatschap voor alle scholen en kunnen 
ze rekenen op extra campagnemateriaal voor de 
‘strapdag’, ‘FLITS’ en ‘Parkour’. In samenwer-
king met de scholen organiseren we en-
quêtes onder de ouders om de weg naar 
de school veiliger te maken.
Dit jaar nog wordt de oversteekplaats 
in de Elzasstraat extra in de verf ge-
zet, waardoor ze beter opvalt. Ver-
der is onderaan de Smeysberg een 
wegversmalling voorzien om de over-
steekplaats veiliger te maken voor de ge-
bruikers van het IJsepad. Je las al in deze 
krant dat het Gemeenteplein voetgangers 
en fietsers veiliger naar de overkant loodst. In 
Ottenburg benadrukken we nog beter de kiss-
and-ride-zone en is de aanleg van voetpaden 
langs de Neerpoorten- en de Tommestraat al een 

hele verbetering.
De aanpassing op de Leu-

vensebaan binnenkort zullen 
ook het centrum veiliger ma-

ken. Eens de parking aangepakt 
in Loonbeek langs de N253, en het 

voetpad naar de kerk verbeterd wordt, 
is de school daar eveneens beter bereikbaar. Het 

aanbrengen van zebrapaden aan de gewestweg 
in Neerijse, maakt het ook daar een stuk veiliger 
om over te steken. In Sint-Agatha-Rode moeten 
de vereiste maatregelen gelden, wanneer na de 
paasvakantie volgend jaar de nieuwe school de 
kinderen verwelkomt.

Veilig naar school

Er is al veel gedaan om de weg naar school veiliger te ma-
ken, en we willen nog meer doen. Concrete voorbeelden 
zijn het Octopusplan en het openstellen van trage wegen. 
Gestaag timmeren we aan de weg.

Kerkhof herbekeken
In november bezoeken we traditiegetrouw 
de laatste rustplaats van onze dierbaren. 
De graven worden gepoetst en voorzien van 
bloemen. Het is zeer rustgevend om na 1 no-
vember over onze kerkhoven te wandelen. 
Nicole Vanweddingen realiseerde een stevige 
inhaalbeweging door de kerkhoven één voor 
één aan te pakken.
De begraafplaats aan de Limburg Stirum-
laan is voltooid en het oude kerkhof rond de 
O.LV. kerk van Huldenberg is verfraaid aan de 
noord- en zuidwestkant. Bij aanvang is er al-
tijd twijfel over de uit te voeren werken, maar 
nadien merkt iedereen dat de ingreep van de 
oude kerkhoven een plek maakt waar ieder 

op zijn manier kan rouwen in een mooie om-
geving. 
Naast verfraaiing is er ook nood aan onder-
houd. Onkruidbestrijding zonder pesticiden is 
de uitdaging voor de komende jaren. Om het 
onderhoud te vergemakkelijken, worden kie-
zel- of tegelpaadjes vermeden. We gebruiken 
grassen of mossen omdat maaien nu een-
maal makkelijker is dan wieden. Het vergt wat 
meer moeite bij de aanleg, maar het bespaart 
later uren werk. “Er is nog werk aan de winkel, 
maar stap per stap, kerkhof per kerkhof, ko-
men we er wel. Het ligt gevoelig om aanpas-
singen door te voeren, maar de mensen zijn 
tevreden”, besluit Nicole.
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Als ‘t om 
veiligheid gaat,

 moeten we al het 
mogelijke doen.

De oversteekplaats aan Smeysberg wordt veiliger gemaakt.

Na Ottenburg nam 
Nicole Vanweddingen 
de begraafplaats van 
Huldenberg onder 
handen.
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Philippe De Backer: “Er zijn vandaag 28.000 tevre-
den mensen aan de slag via een flexi-job. Ik hoor hen 
niet klagen, wel integendeel. Het zijn enkel de vak-
bonden die een probleem maken van de flexi-jobs. 
De framing van de vakbonden dat flexi-jobs precaire 
jobs zouden zijn, strookt ook niet met de realiteit. 
Het zijn flexibele jobs, bovenop het hoofdberoep, om 
avond- en weekendwerk in de horeca op te vangen, 
waarbij de werkgever 25 procent RSZ betaalt. Tege-
lijkertijd bouwt de flexi-jobber ook rechten op zoals 
pensioen, vakantie,… Het levert ook geld op: we in-
nen vandaag 15 miljoen euro aan RSZ-inkomsten op 
jobs die vroeger niet bestonden of die in het zwart 
uitbetaald werden.”
 
“De flexi-jobs zijn ondertussen ook een gigantisch 
succes en één van de  meest succesvolle banen-

plannen van de afgelopen jaren. Er zijn intussen al 
28.000 flexi-jobbers aan de slag bij 7.300 horeca-
zaken. Gemiddeld werken ze vier uur per week en 
verdienen 11,6 euro netto per uur. We breiden het 
systeem ook uit naar de detailhandel en gepensio-
neerden.”

Maggie De Block: “Het succes van de flexi-jobs be-
staat erin dat het gaat om flexibele jobs die weinig 
administratieve verplichtingen vergen. De werkge-
ver en werknemer bepalen onderling het loon, waar-
bij de werknemer direct weet hoeveel hij netto zal 
ontvangen, zonder schrik te moeten hebben dat hij 
achteraf nog moet afdragen aan de fiscus. We geven 
de mensen meer vrijheid. Dit is in het belang van de 
werknemers. Ik ben blij dat het Grondwettelijke Hof 
komaf maakte met de aanvallen op de flexi-jobs.”

Het Grondwettelijke Hof deed recent uitspraak over de horeca-
wet van eind 2015, waarmee de flexi-jobs en de ‘bruto is netto 
overuren’ voor de horeca ingevoerd werden. Het Hof oordeelt 
terecht dat de flexi-jobs grondwettelijk zijn en een nood in de 
sector invullen. De argumenten van de vakbonden worden dus 
volledig van tafel geveegd.

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee

Flexi-jobs goedgekeurd 
en uitgebreid

“Concessie 
Grote Moskee 
Brussel 
intrekken”
De onderzoekscommissie naar 
de aanslagen van 22 maart heeft 
een akkoord over de toekomst 
van de Grote Moskee in Brussel. 
Voorzitter Dewael: “De do-
meinconcessie van de overheid 
met het Islamitisch Cultureel 
Centrum moet worden verbro-
ken, zodat er zich een erkende 
moskee kan vestigen die open 
en symbool staat voor de gehele 
Belgische moslimgemeenschap.”
 
De Grote Moskee kwam al meer-
maals in opspraak in de onder-
zoekscommissie van 22 maart.  De 
leden van de commissie hekelen 
de radicale islam die er wordt ge-
preekt, onder buitenlandse invloed 
van onder meer Saoedi-Arabië. “De 
Grote Moskee neemt niet meer 
deel aan samenlevingsopbouw, on-
derhoudt nauwe banden met Sa-
oedi-Arabië en negeert ook de ge-
wijzigde Belgische context”, aldus 
Dewael. De onderzoekscommissie 
stelt dan ook voor om de concessie-
overeenkomst tussen het ICC, die 
zetelt in de Grote Moskee, en  de 
Belgische overheid op te zeggen om 
zo buitenlandse, radicale invloeden 
te weren.
 
RESPECT VOOR
BELGISCHE 
MOSLIMGEMEENSCHAP
De onderzoekscommissie is van 
mening dat de concessieovereen-
komst kan worden opgezegd om 
zo het ‘algemeen nut’ te dienen. De 
commissie stelt voor om een nieu-
we overeenkomst te sluiten met 
een  entiteit die de wensen van de 
geloofsgemeenschap en de princi-
pes van de Belgische grondwet eer-
biedigt. Dewael en de leden van de 
commissie benadrukken dat deze 
hele operatie doorgevoerd zal wor-
den met respect voor de Belgische 
islamgemeenschap, de grondwet 
en haar principes van vrijheid van 
religie, meningsuiting en vereni-
ging.
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Het quotum groene stroom – het 
aandeel Vlaamse groene stroom dat 
een energieleverancier minimaal 
moet aanbieden – gaat in 2018 van 
20,5 naar 21,5%. Voor een gezin met 
een gemiddeld verbruik van 3.500 
kWh en zonder zonnepanelen, bete-
kent dit dat de groenestroombijdra-
ge volgend jaar maximaal vier euro 
per jaar meer kost dan vandaag. Dat 
is nog steeds minder dan in 2016, 
toen het quotum op 23% stond. “De 
groenestroombijdrage betaal je vol-
gens verbruik. Wie energie bespaart 

of zelf hernieuwbare energie op-
wekt, verlaagt dus zijn of haar groe-
nestroombijdrage. Dat geldt net zo 
goed voor bedrijven”, zegt Vlaams 
minister van Energie Bart Tomme-
lein.

Voordat de energieheffing in 2016 
werd verhoogd, betaalde iedereen 
via de elektriciteitsfactuur reeds een 
kleine heffing voor de werking van 
de regulator VREG en projecten 
groene warmte. Die forfaitaire ba-
sisenergieheffing per afnamepunt, 

wordt vanaf 2018 hervormd. Van 
een heffing die vandaag voor ieder-
een vier euro per jaar bedraagt – of 
het nu over een gezin met een soci-
aal tarief of over een groot bedrijf 
gaat – gaan we naar een heffing met 
verschillende categorieën. De bij-
gestelde basisheffing zal een gezin 
vijf euro kosten. Professionelen op 
laagspanning betalen jaarlijks 94,50 
euro, bedrijven op middenspanning 
1.800 en bedrijven op hoogspanning 
10.500 euro. Voor wie een sociaal 
tarief betaalt, valt de oorspronke-

lijke basisheffing van vier euro weg.

“Dat geld zal voornamelijk ge-
bruikt worden om het overschot 
van de groenestroomcertificaten 
de volgende jaren helemaal weg te 
werken. We betalen er ook enkele 
nieuwe initiatieven mee op vlak van 
hernieuwbare energie. Zo komt er 
investeringssteun voor kleine wind-
molens en voor batterijen. En we 
blijven er ook projecten rond groene 
warmte mee ondersteunen”, besluit 
minister Tommelein.

Flexi-jobs goedgekeurd 
en uitgebreid

De Vlaamse Regering 
heeft een akkoord be-
reikt over een alternatief 
voor de energieheffing. 
Het quotum groene 
stroom en de basisener-
gieheffing stijgen licht. 
Vlaams minister van 
Energie Bart Tommelein: 
“Voor een gezin met 
een gemiddeld verbruik 
(3.500 kWh) betekent dit 
dat de energieheffing van 
honderd euro volgend 
jaar wegvalt en dat er in 
ruil maximaal negen euro 
bijkomt op de factuur.”

Zo gezegd, zo gedaan:
uw energiefactuur daalt

Info: www.vrijheidscongres.be
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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 & eind-
redactie), 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

1. De jaarlijkse reis, ditmaal naar Zee-
land met Philippe, Kamil, Jef en Bertrand

2. Genieten onder de Zeelandse zon

3. Jong VLD klaar voor hun barbeque

4. Yves, Greta, Kamil en Jan blazen even 
uit tijdens het steakfestijn

5. Het bestuur van Open Vld tijdens de 
maandelijkse vergadering 

1. 2.

3. 4.

5.

Huldenberg 

in beeld



750 euro voor 
kinderkankerfonds

Uitslag van de quiz:
1. Koen en zijn harem (254p.)
2. Orakel van Delphi (249p.)
3. De soete inval (235p.)
4. De vlekken (227p.)
5. De wookies (211p.)
6. Ne cola (210p.)
7. De vedetten (207p.)
8. NVA Huldenberg (192p.)
9. We know nothing (186p.)
9. De duikers (186p.)

11. Bridezilla’s en kroketten (178p.)
12. De quizkettiers (167p.)
13. Geen idee (166p.)
14. Les Quizerables (163p.)
15. Team Speylaert (161p.)
16. Toll olifant (155p.)
17. Kneut & co (148p.)
18. 3 wijntjes en één cola (143p.)
19. Chris & co (130p.)
20. Jeugdkring on the rocks (127p.)
21. Kmoest van ons ma (104p.)

Op 23 oktober werd er in zaal de Linde een info-
vergadering gehouden over de riolerings- en we-
geniswerken in de Tommestraat. We informeerden 
iedereen dat de werken zullen starten tussen de 
Leuvensebaan en de Bloemenstraat. De ouders van 
onze leerlingen van de Letterboom worden verwit-
tigd over de moeilijkheden gedurende een week. 
Daarna wordt het stuk tot aan de Langeheide aange-
pakt. De wegomlegging wordt aan de Florivalstraat 
terug met verkeerslichten voorzien. De laatste fase 
gaat tot het gehucht Tomme, met een wegomleiding 
langs de Waversestraat en de Poelstraat naar het in-
dustrieterrein van Waver. Na het archeologisch on-
derzoek wordt het gehucht onder handen genomen.

Tommestraat in nieuw kleedje

De Tommestraat tijdens de voorbereidende werken.
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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

Christiane
De Groodt
Bestuurslid

Guy Hofman
Bestuurslid
Ledenbeheer
Regioafgevaardigde
Penningmeester

Francois
Berckmans
Bestuurslid

Jan
Vanderlinden
Bestuurslid

Peter Willems
Bestuurslid
Communicatie-
verantwoordelijke
Regioafgevaardigde

Op 14 oktober organiseerde ‘Jong VLD Huldenberg’ haar jaarlijkse benefi etquiz in ‘Den Elzas’. Liefst 
22 ploegen namen het tegen mekaar op in een uiterst spannende vierde editie. Elk jaar wordt de op-
brengst van deze quiz integraal overgemaakt aan een goed doel, dit jaar koos het bestuur van Jong 
VLD Huldenberg voor het Kinderkankerfonds in Leuven. ‘Vorig jaar brachten we 600 euro bijeen voor 
de lokale Rode Kruis afdeling van Huldenberg-Bertem, dit jaar doen we het alweer een tikkeltje beter 
en kwamen we uiteindelijk op een totaal bedrag van 750 euro’, laat voorzitter, Kamil Muyldermans ons 
weten. De cheque zal eerstdaags overhandigd worden.

Kamil met een 
tevreden delegatie 
van de Jeugdkring.



Tijdens de Huldenbergse feesten kon iedereen kennis 
maken met de elektrische fiets. De verschillende Hul-
denbergse fietsenmakers toonden hun pareltjes en er 
kon een testrit gemaakt worden. De elektrische fiets is 
een stimulans om de hellingen in onze streek te over-
winnen. Het laatste excuus om de wagen niet wat vaker 
thuis te laten en de fiets te nemen vervalt!
Schepen van Milieu Nicole Vanweddingen maakte de 
samenaankoop mogelijk. Het zorgt ervoor dat steeds 
meer mensen voor lokale verplaatsingen de auto ruilen 
voor de fiets. Daarnaast worden de straten veiliger voor 
de zwakke weggebruiker. Er wordt gewerkt aan trage 
wegen die veilige verbindingen vormen in de gemeente.
“Binnen de lijnen van ons klimaatplan moeten we als 
gemeentebestuur ook het goede voorbeeld geven”, stelt 
Nicole. “We bestellen binnenkort onze tweede bestel-
wagen op aardgas (CNG).” We hoeven er niet bij te 
vertellen dat de verbranding van aardgas veel beter is 
voor het milieu dan de klassieke ontploffingsmotor met 
diesel of benzine. Het voordeel van CNG op elektriciteit 
is dat ze voldoende vermogen kunnen leveren voor het 
gebruik in ons glooiende landschap. 
Daarnaast voorzien we zonnepanelen op de nieuwe 

school in Sint-Agatha-Rode, net zoals we deden op het 
dak van ‘t Pijlijser. “Als alle diensten bij elke beslissing 
het klimaatplan in het achterhoofd houden, dan klopt 
het plaatje. Als Fairtradegemeente stimuleren we men-
sen om, naast een eerlijke handel met het Zuiden, ook 
meer lokale producten te kopen”, besluit burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven.

Huldenberg voluit 
voor een beter milieu

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 pos 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 pos t het ledenmag� ine Blauw.

V.U. : Philippe Vervoort Loonbeekstraat 50, 3040 Neerijse	

	
	
	
 

 
 

 

    16de Breughelfeest 
 

                                                               Zondag 19 november 2017 

                                                             Doorlopend van 11.30u tot 16.00u 
 

In zaal De Linde  
Pastorijstraat 3, Ottenburg 

 
 

Hopend op uw aanwezigheid dankt het bestuur u bij voorbaat. 
www.openvldhuldenberg.be 

Nicole en Danny met de Druivenambassadrice 
tijdens de ‘Eerste Knip’

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


