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Opgeruimd staat netjes

In onze eerste ﬂash van 2017 kopten we
dat zwerfvuilacties overbodig zouden moeten
zijn. Blijkt dat in Vlaanderen de inzet van vele
vrijwilligers hard nodig blijft.
Langs de kustlijn verzamelden duizenden
vrijwilligers recent tonnen vuil. Huldenberg
ontsnapt ook niet aan deze vorm van vervuiling. Het blijft verbazen dat sommigen
volle verpakkingen kunnen meenemen,
maar het gewicht van de lege verpakkingen niet meer kunnen torsen. Het is spijtig dat bermen, rivieren en mooie stukjes
natuur op deze manier besmeurd worden.
We geloven niet dat het invoeren statiegeld
op blikjes en ﬂessen veel soelaas zal brengen. We zien het eerder als een zware last
voor onze kleinere handelaars.
Bovendien bestaat het zwerfvuil
uit een veel grotere fractie rest-

producten. Het statiegeld zorgt er ook voor
dat het ophalen van het huisvuil duurder
wordt en dat willen we vermijden. Het aluminium en plastiek van petﬂessen brengt
nog geld op en haalt de prijs van het ophalen naar beneden.
Het zal dus van de voetganger, ﬁetser en
automobilist zelf moeten komen. Samen
houden we onze mooie gemeente proper.
Thuis werp ik het in de
vuilbak, jij toch ook?

Danny
Vangoidtsenhoven

Jong VLD droeg
haar steentje bĳ met
opruimen van
zwerfvuil in
Huldenberg.

Bouwmeesterscan voor
Huldenberg
Je las er al veel over in de pers: de betonstop komt eraan. Wat
dat precies betekent voor Huldenberg is de uitdaging voor de
komende legislatuur. Net als Vlaanderen willen wij in onze landelijke gemeente zoveel mogelijk natuur vrijwaren. De provincie
Vlaams-Brabant zet ook in op de kernversterking van onze gemeente.
We schreven in op de bouwmeesterscan omdat we geloven dat
de studie van de Vlaamse bouwmeester ons kan helpen met
het ruimtelijk organiseren van onze gemeente. Laat het op zijn
minst een basis zijn om samen met alle inwoners na te denken
over de ruimtelijke toekomst van Huldenberg.

De ruimtelijke organisatie van onze gemeente wordt een
grote uitdaging de komende decennia.

Kaas en wijn in Neerijse
was een succes!
18 maart was niet alleen de dag van de zorg, ook het kaas- en
wijnfestijn van Open Vld vond plaats in zaal Ten Wijngaerd. In zaal
‘t Pijlijser vonden talrijke geïnteresseerden hun weg naar de sociale
en vrijetijdsdiensten van de gemeente. Daarnaast lieten de centra
Ganspoel en WZC’s Keyhof en Ter Meeren in hun kaarten kijken.
Het deed eveneens plezier om zoveel jongeren te mogen begroeten
in Neerijse. Het geeft het bestuur en de mandatarissen de goesting
om verder te bouwen aan de toekomst van Huldenberg. Sinds kort
steken we de hoofden bij elkaar om een realistisch plan uit te werken
voor de komende zes jaar. Het is een voorrecht om onze een mooie
gemeente te mogen besturen.

Een enthousiast bestuur samen met haar mandatarissen staan klaar voor Huldenberg.

Huldenberg geselecteerd als
‘goe bezig gemeente’
Samen met acht andere Vlaamse gemeenten werd Huldenberg
geselecteerd als ‘goe bezig gemeente’. Open Vld hecht veel belang aan de participatie van haar
inwoners bij het beleid. Tijdens
deze legislatuur hielden we eraan
Infovergadering over de werken in de Stroobants-,
Potter- en Steenbeekstraat

onze inwoners uit te nodigen op
gespreksavonden, een klimaatplan op te starten en een FairTradegemeente te worden met een
werkgroep van inwoners. Volgende legislatuur gaan we nog een
stap verder: inspraak in’t groot!

Resultaten gemeentemonitor zijn positief
Burgemeester Vangoidtsenhoven is opgetogen over enkele
resultaten uit deze monitor. Zo blijkt dat 91% van de respondenten op de enquête graag in onze gemeente woont,
dat 93% tevreden is over zijn woning en 95% over het aanbod van groen.
Verder heeft 83% geen verhuisplannen. 7% wil wel verhuizen maar dan binnen Huldenberg, wat neerkomt op een totaalscore van 90% van onze inwoners die Huldenberg trouw
blijven. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om die
hoge scores te behouden. Het werk is echter niet af en dat
gaan we zeker niet uit de weg

Onze burgemeester reikt oplossingen aan op het terrein

Think Pink
Donderdag 22 maart ging in Hoeilaart een spetterende
show door van damesmode, zwangerschapskledij en lingerie ten voordele van Think Pink. Think Pink is een vzw
die strijdt voor meer aandacht voor borstkanker en die
wetenschappelijk onderzoek financiert dat de meest voorkomende kankers bij vrouwen bestrijdt. De avond werd
mee opgeluisterd door gastspreker Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid. Dit mooie initiatief
van de liberale vrouwen uit de druivenstreek – met bijvoorbeeld onze Greta Veeckmans – in samenwerking met
Jong VLD Hoeilaart en Huldenberg verdient dan ook alle
steun. Meer informatie over Think Pink kan je terugvinden
op www.think-pink.be.

Greta Veeckmans bedankt samen met met de mede-organisatoren het talrijk opgekomen publiek

Werkpunten uit de monitor

Veiligheid op maat van alle inwoners is een prioriteit

Huldenbergenaren storen zich aan zwerfvuil en terecht. Ons idee las
je al vooraan deze Flash. Momenteel faciliteren we het wegbrengen
van afval via onze Vlaamse première: het pop-up containerpark! Verder
ergeren we ons aan de hoge snelheden. Dankzij de politiefusie kan de
politie al regelmatig hardrijders lik op stuk geven. We werken verder
aan de verkeersveiligheid, want jullie veiligheid en mening telt!

Investeren in we�ijn
en gezondheid
Vlaams-Brabant in het algemeen
en de Vlaamse Rand in het bijzonder, worden gekenmerkt door een
historische achterstand op het
vlak van aanbod in de welzijns- en
gezondheidssectoren. “Met het
decreet VlabZorgInvest gaat de
Vlaamse Regering een engagement aan om de achterstand die
de Vlaamse Rand heeft in het welzijns- en gezondheidsaanbod aan
te pakken”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro. Hij
diende het decreet namens Open
Vld mee in.
Er wordt geen nieuwe structuur gecreeerd voor Vlabzorginvest. Er wordt gekozen om aan het takenpakket van het
bestaande provinciaal agentschap Vlabinvest, belast met het voeren van een
speciﬁek grond- en woonbeleid voor
Vlaams- Brabant, een bijkomende opdracht 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 gezondheidsvoorzieningen. Dit door de verwerving van gronden of het verstrekken aan
initiatiefnemers van leningen of subsidies voor het verwerven van gronden,
om nieuwe welzijns- en gezondheidsvoorzieningen te realiseren en bestaande
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
uit te breiden en de aankoop, bouw,
verbouwing, renovatie of inrichting van
gebouwen of andere infrastructuur voor

welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
of het verstrekken aan initiatiefnemers
van leningen of subsidies daarvoor.
Daarnaast moeten ze initiatiefnemers stimuleren en begeleiden bij deze doelen.”
Wie kan er nu projecten indienen? Jo:
”Voor onze lokale mandatarissen is het
belangrijk om weten dat naast de typische, zuilgebonden organisaties, ook
gemeenten en OCMW’s als initiatiefnemers kunnen optreden, maar ook kleine
vzw’s die vaak ontstaan zijn uit zeer lokale en grote noden. “Vlabzorginvest wordt
een apart rollend fonds met een jaarlijks
budget van 2,5 miljoen euro dat investeringen 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

COLOFON Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten • CONTACT: Tel. 02 549 00 20 • EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels • REDACTIE: (coördinatie en eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be, (redactie) ellen.brits@openvld.be• LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, ilona.berghmans@openvld.be • SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be, peter.verhofstadt@
openvld.be • FOTOGRAFIE: © Imageglobe.be, © Shutterstock.com • V.U. LOKAAL: Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 Huldenberg

NEEM
CONTACT

Een heldere
communicatie is
en blijft ons
speerpunt!

De Wegwijs in Huldenberg 2018–
2019 stak in jouw bus. Vijf jaar
geleden zijn we gestart we met
een nieuw communicatieplan om
je goed te informeren over onze
gemeentelijke diensten. Enerzijds hebben we onze drukbezochte digitale kanalen met Facebook en Twitter en weldra een
vernieuwde website. Anderzijds
zijn er onze informatiebladen:
het tweemaandelijks magazine
‘Mijn Huldenberg’ en de nieuwe
infogids. Een handige publicatie
waarin je alle nuttige nummers
en contactpersonen kan terugvinden. Wij komen ons engagement na om vol in te zetten op
meer en heldere communicatie.

Ja, Open Vld
gee� me goesting
in de toekomst!
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

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

