
Als er één dossier is waar we met recht 
en rede spreken van een processie van 
Echternach, dan is het wel de heraanleg 
en rioleringswerken in de Stroobants-, 
Potter- en Steenbeekstraat. Vorige legis-
laturen beten er hun tanden op stuk, maar 
nu is er dit dossier eindelijk licht aan het 
einde van de tunnel.

Toen de bouwvergunning dreigde gewei-
gerd te worden, trok burgemeester Danny 
Vangoidtsenhoven naar het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) om tot een vergelijk 
te komen. De tijd begon te dringen. Hul-
denberg dreigde immers zes miljoen euro 

aan subsidies te verliezen. Het overleg 
resulteerde in een akkoord, maar lutte-
le weken later kwam er bezwaar uit een 
andere hoek. Het provinciebestuur, be-
voegd voor de fi etspadsubsidies, diende 
bezwaar in...

In 2016 pleitte onze burgemeester, tegen 
de wil van de nutsmaatschappijen in, 
voor beton in de plaats van klinkers op 
de fi etspaden. Maar nu blijkt de nieuwe 
norm asfalt als onderlaag. Onder het mot-
to: ‘Beter een goed fi etspad of we rijden 
ernaast’, gaat hij ook dit gesprek met pro-
vincie en ontwerper aan.

Huldenberg vijf sterren? 
En zoveel meer!

burgemeester@
work

Veel gesprekken gingen eraan vooraf, maar het levert een mooi resultaat.
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De kleine niveauverschillen in onze gebouwen gingen eruit of 
werden aangepast. Nieuwe realisaties ondergaan een toegan-
kelijksheidstoets. Er komen parkeerplaatsen bij en de bestaan-
de worden beter uitgerust.

‘Er was veel te doen over de verkeerslichten in het centrum van 
Huldenberg. Dat de snelheid gedaald is en dat het veiliger is 
voor de zwakke weggebruiker, dat wordt door iedereen beves-
tigd. De toegankelijkheid werd in dit dossier eveneens onder 
de loep genomen. Onze kinderen, ouderen en mensen met een 
(visuele) beperking kunnen nu zelfstandig én met een gerust 
hart het kruispunt oversteken. 

De laatste jaren zijn er heel wat nieu-
we woningen beschikbaar voor wie 
het financieel moeilijker heeft. Voor-
al op Prietserdelle en Rustenberg 
(vroeger Holliday Park) zijn er veel 
woningen bijgekomen. De compac-
te woningen op de voormalige cam-

ping bieden op een beperkte op-
pervlakte een luxueuze woning aan 
vijftien gezinnen. Recent werd het 
contract getekend voor een achttal 
woningen naast de school in Sint-
Agatha-Rode. 

Huldenberg, 
een toegankelijke 
gemeente...

Huldenberg, een sociale 
gemeente...

Door de dading met Dhr. Van 
Damme is Huldenberg verplicht 
zeven voetpaden per jaar aan te 
pakken. “Concreet wil dit zeg-
gen dat we de paden terug be-
gaanbaar maken, ze verleggen 
of afschaffen”, bevestigt burge-
meester Danny Vangoidtsenho-
ven. Deze wegen zijn terug in 
de belangstelling geraakt omdat 
er meer en meer wandelaars en 

fietsers in onze gemeente van 
de natuur genieten. Niet minder 
belangrijk is de veiligheid langs 
deze wegen. Deze voetpaden, of 
trage wegen zijn een veilige ma-
nier om zich te verplaatsen, weg 
van het verkeer en meestal korter 
dan de hoofdbaan. De focus ligt 
op trage wegen. 

Huldenberg, een wandel- 
en fietsgemeente...

De notaris verlijdt de akte voor de verantwoor-
delijken van Elk Zijn Huis en gemeente Hulden-
berg.

Nieuwe trage wegen leggen mooie stukjes van onze 
gemeente bloot.

De parkings voor mensen met een beperking worden 
verbeterd.



Op vraag van een leerlinge uit Neerijse, nam burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven contact op met het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) voor de aanleg van een nieuw 
zebrapad op de gewestweg. De bushalte aan de Scha-
veystraat in Neerijse ligt net achter een bocht, aan een 
kruispunt onderaan een helling en verdient absoluut onze 
aandacht. Het aanleggen van een zebrapad zal zorgen voor 
meer veiligheid voor tal van scholieren die dagelijks de bus 
nemen. Zolang de gewestweg niet aangepakt wordt door 
AWV, zullen we met zulke kleine ingrepen zorgen voor de 
veiligheid van onze voetgangers en fietsers.

We installeerden wifi-hotspots in 
alle zalen, het gemeentehuis en de 
bib. Voor de jeugd is internet een 
basisbehoefte geworden. Jong VLD 
drong erop aan om niet bij de pak-
ken te blijven zitten en dringend in-

ternet aan te bieden. De gebruiker 
krijgt zo de kans snel iets op te zoe-
ken tijdens een vergadering of om 
sociale media te raadplegen. Eerst 
moest het via een complexe aan-
meldprocedure, nu log je vrij in.

Huldenberg, een 
veilige gemeente...

Huldenberg, een 
jeugdvriendelijke gemeente...

Samen met een dertigtal sportieve-
lingen van het Zoniën Athletics Team 
opende de burgemeester de nieu-
we bewegwijzerde loopomloop. Het 
parcours vertrekt aan de Kronkel en 
volgt de IJse tot Loonbeek. Via het 
bos loop je de zuiderflank op. Het 
parcours van zes kilometer gaat hier 
rechtsaf, de negen en de veertien 
kilometer lopen via de Nijvelsebaan 
naar de Wolfshagen. “Ikzelf liep de 

negen kilometer en vond het een 
pittig parcours. Met Margijsbos en 
de Koestraat krijg je twee stevige 
hellingen geserveerd. Verder is het 
parcours meestal weg van het ver-
keer en op zachte ondergrond.” Net 
als met de aandacht voor de trage 
wegen is dit parcours een initiatief 
om de mensen aan het lopen of te 
wandelen te krijgen terwijl je geniet 
van het Huldenbergse landschap. 

Huldenberg, 
een sportieve gemeente...

De bushalte aan de drukke gewestweg te Neerijse.

Jong VLD drong aan op een vrij gebruik van 
internet in de zalen.

De eerste klim achter de molen in 
Loonbeek.
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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!

Het is bij Open Vld een jaarlijkse 
traditie om de brave kindjes van 
onze liberale leden te bezoeken, 
samen met sinterklaas en zwar-
te piet. De allerkleinsten beleven 
een topdag en Georges geniet 
nog steeds van de blik van de 
kindjes wanneer ze geschenk-
jes of snoep krijgen. “En al is er 
hier of daar soms ook een traan-
tje of kruipt de kleine snel op de 
schoot van vader of moeder,” ge-
tuigt Georges, “dit is voor mij een 
vast scenario waar ik enorm van 
geniet. Binnenkort bezoek ik ook 
onze oudere leden één voor één 
met hun lidkaart en een attentie. 
Er kruipt veel tijd in, maar ik doe 
het nog steeds heel graag!”

De Sint op 
bezoek bij de 
Open Vld-leden

Op haar Vrijheidscongres in Antwerpen zette Open Vld een visie voor de komen-
de tien jaar uit. De Open Vld-leden schaarden zich achter het voorstel voor een 
vlaktaks dat door de partijleiding werd uitgewerkt: één tarief van dertig procent 
voor alle inkomsten boven de belastingvrije schijf.
 

“Met sociale vlaktaks gaat 
iedereen erop vooruit”

“Vandaag pakt de staat meer dan de helft 
van je loon af. En wat overblijft, dat is voor 
jou. Wij draaien de logica om. Je werkt in 
de eerste plaats voor jezelf, en niet voor de 
staat. Daarom wordt het eerste deel van 
wat je verdient niet belast, nooit. En die 
drempel voor dat belastingvrij minimum 
ligt op de armoedegrens”, legt Rutten uit.
 
Critici zeggen dat zo’n vlaktaks asociaal is 
en ervoor zorgt dat de sterkste schouders 
niet langer de zwaarste lasten dragen. 
Rutten spreekt dat tegen. “Dit voorstel is 
een goede zaak, voor de brede midden-
klasse en zeker voor mensen met een laag 
inkomen. Zij zullen bijna geen belastingen 
meer betalen. Dat is een kans om voor-
uit te gaan. Zo kom je uit de armoede. En 
daarom, daarom is onze vlaktaks zo so-
ciaal.”
 
Open Vld pleit ook voor een afbouw van 
het overheidsbeslag tot maximum 45 pro-
cent. De staat “moet beter en goedkoper 

werken” en “zich toeleggen op haar kern-
taken”, stelt Rutten. De liberalen zetten 
verder fors in op onderwijs als motor van 
emancipatie. De partij wil iedereen het 
recht geven om tijdens de loopbaan twee 
jaar opleiding of bijscholing te volgen. 
“Dat kan twee jaar in één keer zijn of ge-
spreid, bijvoorbeeld een dag in de week”, 
zei vicepremier Alexander De Croo, die sa-
men met viceminister-president Bart Tom-
melein het congres voorzat.
 
De liberalen keurden ook een pak voor-
stellen goed rond flexibeler werken. Thuis-
werken zou een recht moeten worden, 
dat de werkgever enkel mits motivatie 
kan weigeren. Ook de ethische thema’s 
kwamen aan bod. Open Vld wil het debat 
openen over een wettelijk kader voor het 
“voltooid leven”: wie niet in medisch op-
zicht lijdt, maar uitdrukkelijk, onafhankelijk 
en vrijwillig om stervenshulp vraagt, moet 
kunnen begeleid worden.

Ere-burgemeester Georges 
Vanderlinden begeleidt de sint 
met Kamil en Philippe.


