
Wanneer deze krant in de bus valt, is het 
Gemeenteplein bijna afgewerkt. De infra-
structuur garandeert meer veiligheid voor 
alle passanten. Door asverschuivingen 
halen we de snelheid naar beneden, de 
verkeerslichten zorgen ervoor dat ieder-
een veilig kan oversteken. De bushaltes 
zijn rond het kruispunt georiënteerd op 
een vlot gebruik van het openbaar ver-
voer. Tegelijk behouden we de parkeerge-
legenheid in het centrum.

Om een teveel aan verkeersborden te 
vermijden, worden enkel de parkeerplaat-

sen voor andersvaliden aangeduid. Voor 
het reguliere parkeren rekenen we op het 
begrip van de autobestuurders: we vra-
gen de langparkeerders om hun voertuig 
op de parking van sporthal De Kronkel te 
parkeren. Op deze manier blijven de par-
kings in het centrum ter beschikking van 
de klanten van onze handels- en horeca-
zaken.

In het voorjaar zullen we de balans op-
maken en in overleg met alle belangheb-
benden een defi nitief parkeerreglement 
uitwerken.

De boordstenen liggen vast. Je kan je al een 
duidelijk beeld vormen van hoe het nieuwe 
gemeenteplein er zal uitzien.

Een veilig kruispunt 
voor iedereen, door 
prachtige kleuren 

omarmd.
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Het laatste druivenfeest in onze serre-
blauwe streek verrast door haar veel-
zijdigheid: jong en oud worden op hun 
wenken bediend met fuif en braderie, op-
tredens, opendeur bij de handelaars, de 
zeepkistenrace scheurt door het centrum, 
eendjes kleuren de IJse, verenigingen to-
nen zich, kortom je kan er dansen, wan-
delen, kopen of ruilen, bezoeken, eten 
en drinken, muziek beluisteren, oldtimers 
bewonderen, noem maar op. Jeugdkring 
Huldenberg viert een jubileum: The Ama-
zing Party bestaat 25 jaar!

Elk jaar trekt onze druiven- en fruitten-
toonstelling veel volk van binnen en 
buiten de gemeente. Dit jaar staan ver-
schillende verenigingen naast plaatselijke 
kunstenaars klaar om hun activiteiten toe 
te lichten. Schepen van Milieu Nicole Van 
Weddingen werkt samen met Interleuven 
en de plaatselijke fietsenhandelaars om 
jullie tijdens het feestweekend elektrische 
fietsen voor te stellen. Door de samen-
aankoop verkrijgen we scherpe prijzen 
voor al onze inwoners.

Onze heuvelachtige streek houdt heel 
wat mensen tegen om hun verplaatsin-
gen per fiets te maken, maar nu brengt 
dit technologisch snufje soelaas. Zonder 

bezwete kleren naar de vergadering, of 
met handige tassen naar de winkel per 
fiets, het kan allemaal. Je conditie zal ver-
beteren, je zal besparen op brandstof en 
het milieu vaart er wel bij. Kom een kijkje 
nemen in sporthal de Kronkel en vind de 
fiets die bij jouw activiteit past.

Na anderhalve maand van werkzaamhe-
den aan het Gemeenteplein, herademen 
de handelaren uit het centrum van Hul-
denberg. Ze tonen jullie graag hun pro-
ducten en diensten.

Huldenbergse feesten sluiten af

Na de zomeractiviteiten 
in Neerijse, Ottenburg en 

Sint-Agatha-Rode, sluiten 
we af met de 

Huldenbergse 
Feesten. 

De funderingen van de kerk, en 
dan vooral deze van de toren, 
waren er slecht aan toe. Het was 
een risicovolle onderneming om 
beetje bij beetje weg te graven 
en nieuwe funderingen aan te 
brengen. Regen en wind eisten 
hun tol op het houtwerk. In de 
kerk kwamen oude muurschil-
deringen en graven tevoorschijn. 
Alles werd door een archeolo-
gisch team onderzocht en waar 
mogelijk wordt het getoond aan 

de bezoekers.
De restauratie neemt nog twee 
jaar in beslag. De volgende op-
dracht is om goed na te denken 
over een verantwoord maat-
schappelijk gebruik van dit 
waardevol gebouw. Kerkbestuur, 
gemeentebestuur en inwoners 
werken momenteel aan een ker-
kenplan. Behouden we vijf ker-
ken, delen we het gebruik of is er 
ruimte voor een herbestemming?

De restauratie van de kerk van Sint-Agatha-Rode was broodnodig. 
Het gebouw wordt in ere hersteld, deels gefinancierd door de 
gemeente en deels door Vlaanderen. 



Als we bekijken wat er in 2011 in ons li-
beraal beleidsplan stond, dan mogen we 
best trots zijn. Niet alles kan worden af-
gevinkt, maar het overgrote deel is klaar 
of bijna klaar. Maar het werk is niet af. Tij-
dens een tweewekelijks politiek overleg 
reflecteren we over het verleden en kijken 
we vooruit naar de toekomst.

Er wordt aansluiting gezocht met het be-
staande beleidsplan. “Net als de voorbije 
jaren zal dit plan perfect moeten passen 
in de financiële mogelijkheden van onze 
gemeente”, stelt onze schepen van Fi-
nanciën Philippe Vervoort. Voor Nicole 
Van Weddingen is het onderhoud van 
het openbaar domein cruciaal. Verder 
beklemtoont ze dat ze nog verder zal 
werken aan haar milieubeleid in het ka-
der van het klimaatplan. Het klimaatplan 
moet integraal deel uitmaken van het be-
leidsplan.

“De verfraaiing van sommige dorpsker-
nen dringt zich op en er zijn nog tal van 
straten die een opknapbeurt verdienen. 
Huldenberg is een uitgestrekte gemeente 
en niet alles kan meteen gebeuren, maar 
met de juiste steun van hogere overhe-
den, Europa of privé, kunnen we al heel 
wat. We zullen aftoetsen waar de noden 
het hoogst zijn en daar de juiste budget-

Op weg naar de toekomst 

De lange termijnvisie 
in het beleidsplan 
kijkt verder dan 
één legislatuur

Bij het indienen van de bouwaanvraag was een bindend nega-
tief advies geslopen van het natuuragentschap. Dit hield in dat 
de rioleringswerken aan de Stroobants-, Steenbeek- en Pot-
terstraat niet konden plaatsvinden. Een uitstel zou betekenen 
dat Huldenberg de zes miljoen subsidies van Vlaanderen zou 
kwijtspelen. “Door persoonlijk in gesprek te gaan met de men-
sen van het agentschap, zijn er mogelijkheden gebleken om het 
dossier terug op het juiste spoor te krijgen. Vooral de zone rond 
de Laan vroeg om meer aandacht. Zo komen er amfibie- en klein 
wildtunnels en worden houtkanten gevrijwaard. Deze en andere 
ingrepen houden in dat we de zes miljoen terug naar Hulden-
berg halen”, bevestigt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven.

Extra onderhandelingen tussen de burgemeester en het 
Agentschap Natuur en Bos leveren hun vruchten af!

Het mooie stukje natuur langs de Laan wordt 
maximaal gevrijwaard.

ten ter beschikking stellen”, stelt Philippe. 
“In grote lijnen weten we wat de inwoners 
belangrijk vinden. We hebben de info van 
onze vorige enquête, maar natuurlijk is er 
ons dagelijks contact met de inwoners, 
de handelaars en de verenigingen”, vult 
Nicole aan.

Wie wil kan ons zijn opmerkingen of ad-
viezen overmaken via onze lokale man-
datarissen, stuur een mail naar info@
openvldhuldenberg.be of bezoek onze 
Facebookpagina.

Nicole en Philippe in het gezelschap van 
Gwendolyn Rutten.
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info@openvld.be

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

De opbrengst van de tombola tij-
dens het steakfestijn van 10 sep-
tember leverde 500 euro op. We 
bedanken de 350 eters en onze 
medewerkers voor deze geslaag-
de namiddag. Op 14 oktober or-
ganiseert Jong VLD een quiz in de 
Elzas. De totale opbrengst zal -bo-
venop de 500 euro van het steak-
festijn- aan het kinderkankerfonds 
overhandigd worden. Vorig jaar 
schonk Jong VLD 600 euro aan het 
Rode Kruis. Stel ook een quizploeg 
samen en beleef een toffe avond. 
Naast deze twee activiteiten plant 
Open Vld Huldenberg nog haar 
ledendiner in Loonbeek op 28 ok-
tober en het Breughelfestijn op 19 
november in Ottenburg.

Het voordelig stelsel van de flexi-job wordt dankzij haar succes in de horeca uit-
gebreid. Niet alleen gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 via een flexi-job 
aan de slag en een centje bijverdienen. Ook in de handel (bakkers, slagers, winkels, 
kappers,…) kan je vanaf volgend jaar aan de slag gaan via een flexi-job. Dat staat te 
lezen in het Zomerakkoord, op voorstel van Staatssecretaris voor Bestrijding van de 
sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld).

Wie wil werken, mag werken 
én wordt beloond!

Wie een extra centje wil bijverdienen kan 
sinds 1 december 2015 aan een voorde-
lig tarief gaan flexi-jobben in de horeca. 
Voorwaarde is dat je minstens vier vijfde 
werkt bij een andere werkgever, maar je 
betaalt geen extra belastingen op wat je 
verdient als flexi-jobber. Philippe De Bac-
ker: “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 in-
nen vandaag 15 miljoen euro aan RSZ-in-
komsten op jobs die vroeger niet beston-

den of die in het zwart uitbetaald werden. 
Wie wil werken, kan werken en wordt 
daarvoor beloond én bouwt sociale rech-
ten op. De afgelopen maanden kreeg ik 
enorm veel vragen van gepensioneerden 
of zij ook kunnen flexi-jobben.  Zij hebben 
al gans hun leven bijgedragen maar hiel-
den te weinig over op hun bijverdiensten. 
Het is dus logisch dat zij ook voordelig en 
onbeperkt kunnen bijverdienen met een 
flexi-job vanaf 1 januari 2018.”

Open Vld steunt
het kinderkanker-
fonds

Jaak Van Hoegaarden op slechts 
2 gram van het gewicht.


