
Wat ons onderscheidt van andere par-
tijen, is dat we niet roepen of mekkeren. 
We gaan daadkrachtig aan de slag, in het 
belang van de inwoners. Het beleidsplan 
van de huidige bestuursperiode kwam van 
onze hand, en met enige trots kunnen we 
zeggen dat meer dan negentig procent uit-
gevoerd werd.

Open Vld Huldenberg start met de opmaak 
van een nieuw programma. We zullen ver-
der werken aan een mooi en landelijk Hul-
denberg, waar het goed thuiskomen is. 
Het beleidsplan voor de komende zes jaar 

staat in het teken van participatie van de 
inwoners. Deze legislatuur startte het be-
stuur reeds met infoavonden en gespreks-
tafels over de grote thema’s en belangrijke 
infrastructuurwerken.

De komende zes jaar gaan we nog een 
stap verder: we gaan pas aan de tekentafel 
nadat we de concrete wensen van de be-
trokken bewoners kennen. We vinden het 
evident dat de inwoner mee zijn omgeving 
kleur geeft. Opnieuw kiezen we voor een 
realistisch en dus uitvoerbaar programma. 

Een enthousiaste partij en een hechte groep 
trekt de verkiezingscampagne op gang, omdat
Huldenberg hen boeit. De kandidaten werken 
samen een onderbouwd programma uit, op 
maat van Huldenberg.

We staan niet langs 
de zij lij n te roepen, 

maar werken effi  ciënt 
aan de toekomst van 

Huldenberg
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We investeren in onze scholen. In Sint-Agatha-Rode krijgt de 
nieuwe school vorm. Met de bouw van een uitgebreide sportzaal 
en feestzaal investeren we ook in ons bruisende verenigings-
leven. In de gemeentelijke basisscholen is er plaats voor alle 
Huldenbergse kinderen, wat overnachten aan de schoolpoort 
om in te schrijven overbodig maakt. We beseffen dat er ook 
leerlingen van buitenaf komen, maar dat is niet abnormaal. Te-
gelijk gaan ook Huldenbergse leerlingen naar school buiten de 
gemeente. In elk geval respecteren we de grondwet en geloven 
in het ooit fel betwiste recht op vrije schoolkeuze.

Achteraan het bedrijventerrein waar tot voor kort Exide 
gevestigd was, ligt nog een stukje Vlaanderen. Beter be-
kend als de oude fabriek van Tudor, biedt de site nog mo-
gelijkheden voor de groeiende bedrijven uit Huldenberg. 
We onderzoeken met de provincie Vlaams-Brabant of we 
het terrein een nieuw elan kunnen geven. Eenvoudig zal 
het niet zijn, omdat dit terrein omsloten ligt in Waals-Bra-
bant, maar proberen kost niets.

Geen files voor de 
Huldenbergse scholen

Tweede leven voor 
vervallen 
bedrijventerrein?

Sinds kort heeft onze afdeling er met 
de Twitteraccount @VLDHuldenberg 
een communicatiekanaal bij. Op 
die manier willen we nog korter op 
de bal spelen en onze standpunten 
kenbaar maken met het oog op de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen en daarna! Dit kanaal komt 
er naast de al bestaande Face-
bookpagina’s Open Vld Hulden-
berg en Jong Vld Huldenberg.

Momenteel leggen we de laat-
ste hand aan een nieuwe website 
waarop je al het nieuws, onze Bur-
gerkrant, Flash en foto’s kan terug-
vinden. Met Frederik François als 
kandidaat voor de gemeenteraads-
verkiezingen, halen we ervaring in 
huis op het vlak van sociale media. 
Meer dan ooit trekt Open Vld Hul-
denberg de kaart van de communi-
catie.

Open Vld Huldenberg twittert

Kamil: De Huldenbergse jeugd heeft nood 
aan deze investeringen.

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven wil 
het terrein een nieuw elan geven.

Frederik François versterkt het 
communicatieteam 



Tweede leven voor 
vervallen 
bedrijventerrein?

Als we zeggen dat Huldenberg een prachtige gemeente is, dan 
trappen we eigenlijk een open deur in. We doen er alles aan om 
zoveel mogelijk mensen de kans te geven er ook van te genie-
ten. Daarom investeren we reeds geruime tijd in het heropenen 
of onderhouden van trage wegen. Langsheen deze wegen is het 
al fietsend of wandelend immers genieten geblazen van de on-
begrensde natuur. De properste rivier van Vlaanderen loopt door 
onze gemeente. De IJse is de habitat van maar liefst zeventien 
verschillende vissoorten en dus werkt onze burgemeester en 
schepen Nicole wat graag mee met de Vlaamse Agentschappen 
om ook dit prachtige stuk natuur verder te ontwikkelen.

In tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden, streven we 
naar zo weinig mogelijk hinder tijdens wegenwerken. De 
bewoner van de Tommestraat grinnikt nu wellicht, maar de 
regenval in januari en februari was ongezien. Dat de Tom-
mestraat doodloopt, bemoeilijkt nog eens de bereikbaarheid. 
Wekelijks zijn de burgemeester of schepen Nicole Vanweddin-
gen aanwezig op de werfvergadering om aandacht te vragen 
voor de bewoners.

Genieten van de
Huldenbergse natuur

Wegenwerken... miserie,
miserie, miserie!

Op 18 maart zorgen wij voor het avondeten. Vanaf 16 uur kan 
je bij ons terecht voor een lekker bord kaas. Tot 19 uur kan je 
komen genieten met een bijhorende wijn of een lekker biertje. 
Naast het culinaire aspect is dit ook een uitgelezen moment om 
onze mandatarissen te ontmoeten of kennis te maken met de 
nieuwe kandidaten op onze Open Vld-lijst.

De kaasplank draagt reeds vele jaren een kwaliteitslabel. Wie 
daarna nog een plaatsje heeft, kan genieten van Huldenbergs 
roomijs. Een leuk weetje: alles wat we jullie aanbieden tijdens 
onze restaurantdagen komt van een Huldenbergse handelaar. 
Open Vld spreekt niet alleen over lokale handel, wij ondersteu-
nen hen met woord en daad.

Kaas-en-wijnweekend

 “We volgen de werken kort op”, zegt Nicole Vanweddingen. 

Uiterst secuur wordt je schotel voorbereid.

Jan Vanderlinden geniet van een fikse 
wandeling doorheen de Huldenbergse 
natuur.
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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!

Er wordt geen nieuwe structuur gecre-
eerd voor Vlabzorginvest. Er wordt ge-
kozen om aan het takenpakket van het 
bestaande provinciaal agentschap Vla-
binvest, belast met het voeren van een 
specifiek grond- en woonbeleid voor 
Vlaams- Brabant, een bijkomende op-
dracht toe te kennen. Concreet gaat het 
om een specifiek investeringsbeleid voor 
welzijns- en gezondheidsinfrastructuur in 
Vlaams-Brabant.
 
Jo: “Vlabzorginvest heeft twee taken: 
enerzijds het uitbreiden en het versterken 
van het aanbod aan welzijns- en gezond-
heidsvoorzieningen. Dit door de verwer-
ving van gronden of het verstrekken aan 
initiatiefnemers van leningen of subsidies 
voor het verwerven van gronden, om 
nieuwe welzijns- en gezondheidsvoor-
zieningen te realiseren en bestaande 
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen 
uit te breiden en de aankoop, bouw, ver-
bouwing, renovatie of inrichting van ge-
bouwen of andere infrastructuur voor 

welzijns- en gezondheidsvoorzieningen 
of het verstrekken aan initiatiefnemers 
van leningen of subsidies daarvoor. Daar-
naast moeten ze initiatiefnemers stimule-
ren en begeleiden bij deze doelen.”
 
Wie kan er nu projecten indienen? Jo: 
”Voor onze lokale mandatarissen is het 
belangrijk om weten dat naast de typi-
sche, zuilgebonden organisaties, ook 
gemeenten en OCMW’s als initiatiefne-
mers kunnen optreden, maar ook kleine 
vzw’s die vaak ontstaan zijn uit zeer loka-
le en grote noden. “Vlabzorginvest wordt 
een apart rollend fonds met een jaarlijks 
budget van 2,5 miljoen euro dat investe-
ringen in welzijnsvoorzieningen mogelijk 
moet maken. Het rollend fonds voorziet in 
voordelige leningen die op termijn worden 
terugbetaald en waarmee dus opnieuw 
investeringen in infrastructuur kunnen 
worden verwezenlijkt.”

Meer informatie: 
Robin.ramakers@vlaamsparlement.be

Investeren in welzijn en gezondheid
Vlaams-Brabant in het algemeen 
en de Vlaamse Rand in het bij-
zonder, worden gekenmerkt door 
een historische achterstand op 
het vlak van aanbod in de wel-
zijns- en gezondheidssectoren. 
“Met het decreet VlabZorgInvest 
gaat de Vlaamse Regering een 
engagement aan om de achter-
stand die de Vlaamse Rand heeft 
in het welzijns- en gezondheids-
aanbod aan te pakken”, zegt 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Jo De Ro. Hij diende het decreet 
namens Open Vld mee in.

Op 8 december nodigde Open Vld 
Vrouwen Druivenstreek haar leden 
uit voor een Movie & Diner Night. 
Het was genieten van een lekker 
buffet, gevolgd door het roman-
tische drama ‘The Fault In Our 
Stars’. De opbrengst van de tom-
bola en drank gaat naar het Kin-
derkankerfonds UZ Leuven.

Donderdag 22 maart organiseren 
ze samen met de Jong VLD-teams 
uit de Druivenstreek, de Fashion & 
Deco Show in het GC Felix Sohie 
in Hoeilaart. De opbrengst van 
deze show wordt geschonken aan 
Think Pink. Kaarten voor dit eve-
nement kosten 10 euro (12 euro 
kassa) en kan je bestellen via gre-
ta.veeckmans@skynet.be.

Caroline Teugels, Greta Veeck-
mans en Miranda Cornet met 
Dirk Devroey

Onze liberale
dames aan het 
woord


