
De de Limburg Stirumlaan maakt deel uit 
van het plateau van Duisburg en is een 
van onze mooiste plekjes. Elk seizoen ge-
niet je er van het uitzicht over plateau en 
dal. De laatste tijd wordt het beeld ont-
siert door sluikstorten. Alle weken halen 
onze diensten uit de auto gegooide plas-
tic zakken op...

Het is betreurenswaardig dat een enke-
ling ons landelijk tafereel ontsiert. Dat 
terwijl we inzetten op een selectieve inza-
meling van huisvuil. Wie goed selecteert, 
zet veel minder restafval aan de deur. 

Iedereen heeft ondertussen al gemerkt 
hoeveel plastic we verzamelen in de roze 
zak, allemaal minder restafval.

Huldenberg wil nog een stap verder: bij 
Ecowerf, de intercommunale die ons 
huisvuil ophaalt, dringen we erop aan 
om de blauwe zak (PMD) en de roze zak 
(plastics) te vervangen door één paarse 
zak voor alle plastics, metalen verpak-
kingen en drankkartons. De techniek om 
deze totaalfractie voor 100% te recupere-
ren bestaat en zou het voor iedereen veel 
eenvoudiger maken. 

HULDENBERG

Zwerfvuil-opruimacties zouden overbodig 
moeten zijn. Het weggooien van huisvuil langs 
onze wegen blijft onbegrijpelijk, gelukkig gaat 
het nog steeds om geïsoleerde gevallen.

We dulden geen 
sluikstorters in 

Huldenberg. Huisvuil 
hoort gesorteerd 

aangeboden te worden bij 
de ophalingen.

De de Limburg Stirumlaan in al haar schoonheid
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De herinrichting van de Leuvensebaan in Ottenburg staat voor 
de deur. Via de verkeerskundige van de politiezone werd een 
plan uitgetekend om de Leuvensebaan veiliger te maken. Het 
werd een totaalconcept dat vanaf Waver en Sint-Agatha-Rode 
de snelheid systematisch afbouwt.

Het verschil met de wegversmalling van vroeger is dat je er 
met twee wagens door kan en deze dus enkel een vertragend 
effect heeft, zonder evenwel het verkeer te blokkeren. In het 
centrum moet een algemene voorrang van rechts de snelheid 
aanpakken. De opstelling houdt rekening met alle weggebrui-
kers en zal volgend jaar geëvalueerd worden.

De Neerpoortenstraat begint vaste vorm te krijgen. De rioleringswerken 
schieten er goed op. De E. Langelezstraat wordt nog gedeeltelijk mee 
aangepakt, maar weldra krijgt ook het bovengedeelte van de werf een 
eerste laag asfalt. 

Ondertussen zitten we niet stil: in mei beginnen de nutsmaatschappijen 
met voorbereidende werken voor de rioleringsaanleg op de Tommestraat. 
De werken zelf zullen er in september starten.

Plan voor 
Leuvensebaan klaar

Rioleringswerken op schema

We konden lezen dat minister 
Weyts investeert in fietspaden. 
Huldenberg werd met de N253 op-
genomen in het lijstje. De 1.400.000 
miljoen die de volgende drie jaar 
geïnvesteerd worden, zullen de vei-
ligheid verbeteren. We willen geen 
valse hoop creëren, maar de defi-
nitieve aanleg van de gewestweg 
is uitgesteld tot vermoedelijk 2025.

In de komende drie jaar zal er, 

mede door de constructieve ge-
sprekken tussen het agentschap 
en onze burgemeester Danny Van-
goidtsenhoven, geïnvesteerd wor-
den in de veiligheid van fietsers en 
voetgangers op de gevaarlijkste 
plaatsen. De onteigeningen die 
moeten gebeuren voor de heraan-
leg, worden vervroegd uitgevoerd 
om uitwijkmogelijkheden en voet-
paden te creëren voor de zwakke 
weggebruiker.

De goede samenwerking tussen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en het gemeentebestuur zorgt voor een verbetering voor de zwakke 
weggebruiker langs de N253.

Een eerste asfaltlaag werd aangebracht in de Neer-
poortenstraat

De smalle N253 biedt geen uitwijkmogelijkhe-
den voor voetganger en fietser



De uitbreiding van het gemeentehuis is klaar. Op de zaal 
‘t Pijlijser plaatsten we zonnepanelen. In het kader van de 
klimaatconvenant vervult het gemeentebestuur haar voor-
beeldrol. Om de CO2-uitstoot te verlagen is het belangrijk 
zo weinig mogelijk fossiele brandstof te gebruiken. Boven-
dien is duurzame energie uit wind, zon, water veel goed-
koper.

De Vlaamse Overheid publiceerde net de ‘Zonnekaart’. 
Het loont de moeite de site (www.energiesparen.be) eens 
te bezoeken en je adres in te geven. Meteen wordt be-
rekend of je dak geschikt is, hoeveel je betaalt voor de 
installatie en welk je terugverdientijd is.

Tijdens Neires kermis zal de titel 
officieel overhandigd worden. Op 
het programma: weggeefmarkt, 
tweedehands boekenmarkt, mi-
nimarkt met (h)eerlijke proevers 
en lokale producten, prijsuitrei-

king FairTradeFan, bijenhotels en 
nestkastjes bouwen, fairtrades-
nacks bereiden, je droomplaneet 
maken met Rode Aarde en eerlij-
ke chocoladeproeverij!

De Zonnekaart: 
doe de test!

7 mei wordt Huldenberg 
FairTradegemeente

Het college van burgemeester en 
schepenen besliste om een CNG 
bestelwagen aan te kopen. Ter 
vervanging van een oud exem-
plaar met dieselmotor werd be-
sloten om het wagenpark om te 
zetten naar aardgas aangedreven 
voertuigen. “Een klimaatplan on-
dertekenen is één ding, echt zorg 
dragen voor de planeet een an-
der”, vertelt burgemeester Danny 
Vangoidtsenhoven.

“Bij de ondertekening was ik er-
van overtuigd dat we iets konden 
bijdragen. Ons beleid is klimaatin-
clusief. Hiermee bedoel ik dat bij 
alle beleidsdomeinen nagedacht 
wordt over de impact van een 
beslissing op het milieu”. Het col-
lege besliste ook nog om in een 
tweede fase de verlichting van de 
sporthal van moderne armaturen 
te voorzien, een milieu- en bud-
getvriendelijk keuze.

Huldenberg gaat 
voor duurzaam

Ondertekening van het klimaatconvenant 
door burgemeester Danny Vangoidtsenho-
ven
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Ik word lid via www.openvld.be 
rubriek ‘Word Lid’ 

of via een brief naar Open Vld, 
Melsensstraat 34, 1000 Brussel  

Een antwoord op bijkomende 
vragen, krijg ik via 
info@openvld.be

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

Op 26 mei rijden gemeenteraadslid 
Katia della Faille en burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven mee met 
Kom Op Tegen Kanker. Onze Hul-
denbergse afdeling besliste drie 
jaar geleden om de Open Vld-ploeg 
te versterken. Voor de derde maal 
op rij rijden we mee om dit nobel 
initiatief in de bestrijding van deze 
ziekte te ondersteunen.

Tijdens allerlei activiteiten van 
Open Vld Huldenberg werd geld in-
gezameld. De deelnemers dragen 
ook hun steentje bij. Ook jij kan hel-
pen door te storten op BE14 7331 
9999 9983 van KOTK, vrije mede-
deling ‘170-124-142 GIFT’. Je gift 
is fiscaal aftrekbaar (45%) vanaf 40 
euro.

Open Vld
voor KOTK

“Kraken wordt strafbaar. Je huis is je 
thuis. Toestanden als deze onlangs in 
Gent zijn niet aanvaardbaar”, dat zegt Eg-
bert Lachaert. Hij zorgt voor een wets-
voorstel dat kraken écht strafbaar maakt. 
In februari ontstond veel commotie omdat 
een huis gekraakt werd, en men niet kon 
ingrijpen. Voor Open Vld was dit gegeven 
totaal onaanvaardbaar. Wij schoten dan 
ook onmiddellijk in actie, mét resultaat. 
Kraken wordt wel degelijk strafbaar. Be-
langrijk, want eigendomsrecht is één van 
de fundamenten van onze samenleving. 
En kraken breekt daar rechtstreeks op in. 
 
“Kraken is strijdig met het eigendoms-
recht dat één van de hoekstenen van onze 
samenleving is. Het is de logica zelve dat 
het eigendomsrecht van mensen be-
schermd wordt. Je huis is je thuis. Het 
is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat 
over bescherming van je eigendom zelfs 

opnieuw moesten voeren.” Ook Gents 
schepen Mathias De Clercq, de geestelij-
ke vader van het originele wetsvoorstel uit 
2013, reageert opgelucht. “Nu kunnen we 
eindelijk deftig optreden tegen krakers.”
 
De burgerlijke procedure zal eerst ver-
sterkt worden, waardoor de rol van de 
vrederechter belangrijk wordt en de pro-
cedure ook sneller kan worden afgewerkt. 
Kraken zal ook een klachtmisdrijf worden, 
dat strafrechtelijk beteugeld kan worden 
als iemand een klacht indient. Bij klacht 
door een benadeelde zal de procureur 
een procedure kunnen starten om de 
krakers uit het pand te laten verwijderen. 
Op die manier worden benadeelden veel 
beter beschermd en maken de meerder-
heidspartijen komaf met de juridische 
grijze zone die vandaag bestaat rond in-
braak, kraken en woonstschennis. Kraken 
wordt nu dus strafbaar, logisch! 

Akkoord over nieuw 
wettelijk kader rond kraken

Katia en Danny tijdens een 
fietsstage


