
Ministers, volksvertegenwoordigers en vooral vele 
sympathisanten van de lokale liberale afdelingen sta-
ken de handen uit de mouwen, in de aanloop naar de 
provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober. Met enige trots kijken we terug op onze rol 
als gastvrouw van een geslaagde dag. In een mum van 

tijd werd de landbouwloods omgetoverd tot cam-
pagneloods, waar materiaal opgeslagen en afgehaald 
werd, bestelwagens bestickerd en affiches geplakt.

Gwendolyn Rutten lanceerde de nieuwe slogan “ge-
woon doen”. Met deze slogan kunnen we twee kan-

ten op, maar feit is dat we het gewoon willen doen 
voor alle inwoners van de 308 Vlaamse gemeenten. 
Ze benadrukte dat de liberale lokale politicus de han-
den uit de mouwen steekt, maar met beide voeten op 
de grond blijft. We starten vanaf het plein of de straat 
om Vlaanderen nog mooier te maken. Vanuit ons op-
timisme weten we dat we daarin zullen slagen. 

Vanuit alle hoeken van Vlaanderen kwamen lokale af-
delingen campagnemateriaal afhalen in Huldenberg, 
velen bewonderden onze mooie gemeente. Landelijk 
met veel groen  en fijn om in te leven en zo willen onze 
mandatarissen het houden!

Huldenberg speelt thuis
De aftrap van de campagne voor Open vld nationaal ging 
niet onopgemerkt voorbij. Gwendolyn Rutten verzamelde 
haar troepen in de loods van Thierry en Katia de Limburg 
Stirum in hartje Huldenberg. 

Een thuismatch voor Open Vld Huldenberg

de lokale burgerkrant Open Vldnr 1 - 2018

huldenberg
gewoon doen•

Jong VLD Huldenberg nodigt jullie uit op 
haar barbecue in Loonbeek, zaal 
Vandervorst op 19 mei vanaf 16u. 

Een gezellige babbel, een lekker glas en 
genoeg te eten. Jij komt toch ook?

Op p. 4 en 5 komt u meer 
te weten over de start van 
de campagne en brengen 
we politiek nieuws uit 
uw regio.   
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Woord van 
de voorzitter
De partijtop was op woensdag 4 april te gast 
in Huldenberg voor het startschot van de 
campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Huldenberg stond nationaal op de 
kaart, alle mogelijke media tekenden present 
om onze nationale voorzitter, federale en 
Vlaamse ministers, staatssecretaris en volks-
vertegenwoordigers aan het werk te zien. 
Lokale afdelingen vanuit heel Vlaanderen 
kwamen hun promomateriaal ophalen.

Dat het nu precies in Huldenberg gebeurde, 
ligt aan onze ligging, de uitstekende loca-
tie, onze blauwe burgemeester Danny, een 
sterke achterban en een groot ledenaantal. 
De kieskoorts stijgt stilaan in Huldenberg, we 
lezen en zien het op de sociale media, we zien 
het in het straatbeeld.

Wij houden het verder rustig door te werken 
aan een nieuw programma. Bij ons draagt ie-
dereen zijn steentje bij om met een duidelijk 
beleidsplan naar de kiezer te stappen, het 
verderzetten van het huidige beleid. Open 
Vld schreef in 2012 een realistisch beleids-
plan waarvan negentig procent gerealiseerd 
werd, binnen de financiële afspraken.

Onze lijst spiegelt zich aan Huldenberg: 
alle generaties, elke deelgemeente, vereni-
gingen, handelaars en landbouwers zijn ver-
tegenwoordigd. Dit is een uitnodiging aan ie-
dereen, ook de mensen die niet aan politiek 
doen, om gewoon mee te doen. “Een oproep 
aan de mensen die net als wij liever dingen 
doen dan erover te praten”, stelde onze na-
tionale voorzitter. In Huldenberg is dit niet 
anders!

 Philippe 
Vervoort 

Voorzitter

We zouden zeggen: Nicole gaat diep voor boer en natuur, maar...

De aftrap van het project “In de Bres voor Boer en 
Natuur” vond plaats in Hof Ten Bosch in Huldenberg 
met onze schepen Nicole Vanweddingen. Dit pro-
ject ondersteunt landbouwers die van hun land een 
vijfsterrenlandschap maken en zo het landschap nog 
aantrekkelijker maken voor boer én natuur. 

Het project wil via begeleiding van landbouwers in-
zetten op het voorzien van nestgelegenheid, schuil-
mogelijkheid, corridors en voedselvoorziening voor 
nuttige en karakteristieke soorten in het landbouw-
gebied. Dit onder andere door aanplantingen, het 

plaatsen van nestkasten, het inzaaien van bloemen-
weides, enz.

Voor de landbouwer en het platteland brengt dit tal 
van voordelen met zich mee: bestuiving, plaagbestrij-
ding, erosiebestrijding en een bufferende werking te-
gen klimaatverandering, een mooie inpassing in het 
landschap. Met het plaatsen van een vleermuiskast 
werd dit project officieel op gang getrapt. Door het 
eten van massa’s insecten zijn de vleermuizen zeer 
nuttig voor de landbouw.

Dat we niet zomaar een burgemees-
tersconvenant ondertekenden, wisten 
jullie al. Het resulteerde in een mooi kli-
maatplan voor Huldenberg. In alle beleids-
domeinen zit de zorg voor ons klimaat en 
toekomst voor de vele generaties verwe-
ven. Bestelwagens op aardgas, laadpunten 
voor elektrische voertuigen, doven van 
de straatverlichting en nog zoveel meer 
zorgden reeds voor een aanzienlijke daling 
van de CO2-uitstoot. Nu gaan we nog een 
stapje verder door onze openbare gebou-
wen van zonnepanelen te voorzien. Econo-
misch + milieu = Open Vld. 

Zonnepanelen alom

Voor natuur 
en boer

Afspraak met de toekomst



Van de 9800 inwoners zijn er een kleine 15 % niet- 
Belg. Hiermee zijn we nog niet multicultureel te noe-
men, want het Vlaams gemiddelde bedraagt 20.5 % 
in vergelijkbare gemeenten. Als we ’s morgens met 
80% van de inwoners in de auto springen is dat hoger 
dan het Vlaams gemiddelde. Onze ligging en een ge-
brek aan spoorverbindingen zijn de hoofdoorzaak. 
Bijna de helft zit een half uur tot een uur in de wagen.

Ondertussen maken we deze legislatuur een serieu-
ze inhaalbeweging om fiets- en voetpaden te verbe-
teren of aan te leggen. Dat hoort ook, want er is maar 
een derde van onze inwoners tevreden over de in het 
verleden aangelegde voorzieningen voor de zwakke 
weggebruiker. Via nieuwe fiets- en voetpaden 
en de heropening van talrijke voetwegen, 
trachten we onze kinderen veilig te voet 
of met de fiets naar school te brengen. 
Voor Neerijse en Loonbeek blijft het 
uitblijven van een heraanleg van de 
N 253 een pijnpunt.

Dat we erg goed voor de kleintjes 
zorgen blijkt ook uit de enquête: 289 
peuters worden opgevangen in crèches. 
Dat zijn 63 kinderen op 100 en hiermee zit-
ten we ver boven het Vlaams gemiddelde. Er 
wordt veel over onze scholen verteld, maar wij gaan 
geen gesprek aan op de rug van onze schoolgaande 
kinderen. Wij willen voor iedere Huldenbergenaar 
kwaliteitsvol onderwijs. We blijven investeren in leer-

middelen en schoolgebouwen. 
Ondertussen is de nieuwe basis-

school met turnzaal in Sint-Agatha-Rode 
bijna klaar, en samen met onze coalitiepartner beslo-
ten we om in Loonbeek eveneens een dossier voor 
een nieuwe school op te starten. In De Standaard le-

zen we tevreden dat onze schoolkinderen kampen 
met 4.4 % schoolachterstand, terwijl dat in de rest 
van Vlaanderen het gemiddelde 12.6 % bedraagt. 
Deze resultaten tonen ons dat we de juiste weg kie-
zen voor onze jeugd. (Lees verder op p.8) 

‘t Is goed bij ons

“Aan de toog van Het Zevende Zegel weten ze het al langer: 
de Huldenbergenaars over hun gemeente. Wat maakt het 
leven in Huldenberg dan zo aangenaam? En op welke vlak-
ken kan het nog beter?”, lezen we in De Standaard.

Voor Huldenberg
We verzamelden zaterdagmorgen in Baron’s Bras-
serie in Neerijse. Andre Ronsmans, voorzitter van 
de politieke cel, organiseerde de dag van de kandi-
daat. Onder een toepasselijke blauwe hemel werd 
aan de kandidaten tekst en uitleg gegeven over de 
aanloop naar de verkiezingen. Er werd terugge-
blikt op onze beleidsnota die voor meer dan 90 % 
werd overgenomen in de gemeentelijke beleids-
nota. Met fierheid blikken we terug op een realis-
tisch document: 90 percent van de engagementen 
is afgevinkt.

Frederik François lichtte de rol van een degelijk 
communicatieplan toe. Met een groot aandeel aan 
jonge kandidaten verzekeren we ons al van heel 

wat vaardigheid op het vlak van sociale media. De 
combinatie tussen een hemelsblauwe lucht, een 
stralende zon en een mooie tuin maakte een fo-
toshoot onvermijdelijk. Naast heel wat info werd 
ondertussen ook de basis gelegd voor een sterk en 
enthousiast team.

Ondertussen beseffen we dat dit de kracht van 
Open Vld is in Huldenberg: open voor iedereen, 
iedereen aan het woord laten en iedereen mee 
laten timmeren aan het pad van de toekomst van 
Huldenberg. In de volgende edities van Flash en 
Burgerkrant stellen we jullie de 21 kandidaten voor. 
Ze zijn vanuit alle hoeken van Huldenberg en ze 
vertegenwoordigen alle generaties.

Jong Vld is goed vertrokken en wil blijven investeren in de jeugd.

We investeren in 
de scholen. Nu is 
Loonbeek aan 

de beurt.

3LOKALE BURGERKRANT 

 Nog eens graag met de jeugd poseren.
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De luchtvaartsector groeit wereldwijd: meer men-
sen willen de wereld zien, de economie is mondiaal 
geworden. Meer vliegtuigen worden verkocht, lucht-
havens rondom ons verhogen hun capaciteit razend-
snel.
De luchthaven van Zaventem is de tweede economi-
sche poort van ons land. Ze zorgt voor 60.000 jobs, 
vooral voor mensen uit Vlaams-Brabant. Dit verdient 
uiteraard alle groeikansen, maar zonder onteigen-
ingen en verlengingen. Mogelijkheden moeten ge-
zocht worden zonder veto’s, op basis van de meest 
objectieve parameters.
Brussels Airport Company pleegde overleg met om-

liggende gemeenten omtrent hun groeiplannen, dat 
is een positieve zaak. De uitbreiding van de luchtha-
ven moet wel steeds met oog voor de buurtbewo-
ners en de leefbaarheid van de omgeving. Het is wel 
jammer om vast te stellen dat tegelijk veel onrust is 
veroorzaakt.”
Het is nu vooral een kwestie van vooruit te kijken in dit 
dossier en te zoeken naar oplossingen die realistisch 
zijn op korte en lange termijn. Concreet gaat het over 
het installeren van de nieuwste technologieën bij 
Belgocontrol en op de bestaande banen, alsook het 
maximaal weren van de oude lawaaierige vliegtuigen. 
De huidige drie startbanen kunnen uitgerust worden 

met de nieuwste ILS-technologie. Die maakt mogelijk 
dat vliegtuigen sneller kunnen opstijgen en landen. 
Ook Belgocontrol moet nieuwe instrumenten krij-
gen om de afhandeling van vliegbewegingen juister 
en in nauwe corridors te laten verlopen. Dit doen ze 
bv. al in Amsterdam en Frankfurt. 
BAC hanteert al duurdere tarieven voor lawaaierige 
toestellen. Er blijven wel een aantal oudere vliegtui-
gen onze luchthaven aandoen. Dus nog meer aan-
dacht en inspanningen leveren in verband met la-
waaierige vliegtuigen en zo mogelijk de tarieven voor 
oude, meestal cargo-toestellen duurder maken.

Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming!
In de hervorming van de ziekenhuissector die 
minister van Volksgezondheid Maggie De Block 
doorvoert, zijn recent twee cruciale stappen 
gezet: de ministerraad gaf groen licht voor het 
wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en 
voor een nieuwe financieringsvorm voor laagva-
riabele zorg.
“Om de ziekenhuissector aan te passen aan de 
noden van de patiënt én financieel gezond te hou-
den, is een grondige hervorming noodzakelijk. En 
die zijn we ook aan het realiseren!”, benadrukt 

Maggie De Block. “Via de ziekenhuisnetwerken 
zorgen we ervoor dat ziekenhuizen nog veel 
meer en nauwer met elkaar zullen samenwerken, 
om op die manier de zorg voor de patiënt te ver-
beteren. En met de gestandaardiseerde financie-
ring voor laagvariabele ingrepen, zorgen we voor 
financiële duidelijkheid en transparantie.”
Minister De Block opteerde voor een consensus-
model tussen artsen en beheerders. Dit betekent 
dat elke beslissing die een impact heeft op de 
medische organisatie in onderling overleg wordt 

genomen. Elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van 
een netwerk zal ook vertegenwoordigd zijn in de 
beheersorganen van het netwerk. Dit beheers-
orgaan moet bestaan uit een voldoende aantal 
leden met deskundigheid op gezondheidsgebied 
en ook ten minste één onafhankelijke directeur.
De ministerraad keurde de twee wetsontwerpen 
op 30 maart goed in eerste lezing. Ze gaan nu 
naar de Raad van State voor advies.

Luchthaven uitbreiden
zonder onteigeningen
De luchthaven wil uit-
breiden door baan 25L 
te verlengen en een 
taxiweg aan te leg-
gen in Steenokkerzeel. 
Open Vld is ervan over-
tuigd dat de capac-
iteit verhoogd moet 
worden, en dat dit best 
gebeurt door de nieu-
wste technologie op de 
bestaande banen en bij 
Belgocontrol te imple-
menteren. 
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Nieuwe impuls
stations-
omgevingen
Vele stationsomgevingen in onze provincie 
zijn verouderd, maken onvoldoende gebruik 
van de omliggende ruimte en bieden daardoor 
te weinig comfort aan de reiziger. Om dit pro-
bleem aan te pakken, zet onze gedeputeerde 
voor ruimtelijke ordening Ann Schevenels 
mee haar schouders onder de opwaardering 
van verschillende stationsbuurten in onze pro-
vincie. “Bedoeling is om de stationsomgevin-
gen van Tienen, Haacht en Diest de komende 
jaren om te vormen tot aangename en leven-
dige plekken”, aldus Ann Schevenels.  

Een stationsomgeving als 
een bijzondere plek
In Tienen hebben we samen met de stad be-
slist om, in afwachting van de definitieve he-
raanleg in 2020, het stationsplein tijdelijk te 
herinrichten met toffe zitplekken en speelse 
elementen. Ook de perrons en pendelparking 
worden aangepakt. In Haacht bouwen we de 
stationsomgeving uit tot regionaal herkomst-
station. Hierbij voorzien we een vernieuwing 
van de perrons, een veilige oversteekplaats 
voor voetgangers, een overkapte fietsenstal-
ling, een kiss&ride-zone en een overdekte 
wachtplaats voor de reizigers. Het station van 
Diest moet uitgroeien tot een sterke woon-en 
werklocatie. De verkeersluwe stationsomge-
ving krijgt een nieuw busstation, extra over-
dekte fietsenstallingen en een kiss&ride-zone. 
Met deze herinrichtingen zijn we niet aan ons 
proefstuk toe. Mede door de provincie kreeg 
de stationsbuurt van Aarschot reeds een 
sterke heropwaardering. 

Meer weten? www.vlaamsbrabant.be/
wonen-milieu

Betaalbaar wonen. Een echt probleem in een 
stad zoals Leuven en andere steden. Ouderen 
die hun woning ( moeten ) verkopen, jonge ge-
zinnen die zich geen woning kunnen veroorlo-
ven, buurten die verloederen omdat de prijzen 
te hoog zijn, leegstand boven winkels ... dit op 
een ogenblik dat er meer en dichter in een ste-

delijke context moet kunnen gewoond worden. 
Er is natuurlijk niet één oplossing, maar wat 
zeker kan bijdragen is het verlagen of kwijt-
schelden van de Onroerende Voorheffing  (OV) 
op gemeentelijk niveau. Tot voor kort kon dit 
niet. Maar een Open Vld decreet (R. Daems) 
brengt hier verandering in. De gemeenteraad 
kan voortaan de OV  differentiëren. Concreet ? 
Geen OV betekent voor een gepensioneerde al-
leenstaande een maand pensioen extra. De OV 
gedurende 10 jaar kwijtschelden voor een jong 
gezin betekent een extra budget voor keuken 
en badkamer. Het kwijtschelden van de OV voor 
winkelpanden betekent dat singles er boven 
kunnen wonen aan betaalbare prijzen. Liberale 
oplossingen lopen altijd over lagere belastin-
gen, in casu het verlagen of kwijtschelden van de 
Onroerende Voorheffing. Gewoon doen!

Betaalbaar wonen:
gewoon doen!

Huldenberg, mooie gemeente in het Oost-Brabantse 
district, was op 4 april het centrum van onze Vlaamse 
liberale partij. Hier werd, in een landelijke loods ge-
vuld met campagneborden van vorige verkiezingen, 
de nieuwe slogan voor de precampagne voorgesteld.
Dankzij de steun van de lokale afdeling, de tomeloze 
inzet van partijmedewerkers en het ter beschikking 
stellen van de loods door Katia della Faille, kunnen we 
terugblikken op een perfecte organisatie in de Bra-
bantse velden. Onze nationale voorzitter Gwendo-
lyn Rutten stelde de nieuwe slagzin ”Gewoon Doen” 
voor aan de aanwezige pers en de kopstukken van 
onze partij. Aansluitend gingen Gwendolyn, Maggie, 
Alexander, Bart, Philippe, Sven en Patrick aan de slag 
met de borstel en emmers met lijm om de affiches 

voor de afdelingen klaar te maken. Een voorbeeld van 
“Gewoon Doen!”  

Wat later kwamen tal van afdelingen uit de verschil-
lende Vlaamse provincies hun reeds voorgedrukte 
campagneborden ophalen. Het enthousiasme van de 
aanwezigen over de nieuwe slogan was zeer groot en 
bevestigt de woorden van Gwendolyn dat er op het 
terrein vele actieve en positieve mensen zijn die aan 
de slag willen gaan. De blauwe golf mag over Vlaams-
Brabant en over gans Vlaanderen uitrollen. Dit is het 
begin van de campagne, winnen en vooruitgaan is de 
boodschap en meer liberale burgemeesters in onze 
provincie is de doelstelling.

Nationale aftrap 
in Huldenberg
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1. 4 april is dag van de kandidaat in Neerijse

2. Dolle plakpret

3. Zonder woorden of toch een 
doopritueel?

4. Dat is het plan: gewoon verder doen

5. Windmolens bestellen?

1. 2.

3. 4.

5.

Huldenberg in beeld



Man of vrouw? 
Maakt niet uit!
Ondanks de wettelijke verplichting om een gelijk aan-
tal mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de lijsten 
voor de gemeenteraad te plaatsen, werden de voor-
bije verkiezingen veel minder vrouwen verkozen dan 
mannen. Dit kan te maken hebben met minder erva-
ring, maar al te vaak ook door minder prominente 
plaatsen op de lijsten en minder ondersteuning van-
uit de partijbesturen.

Open Vld Vrouwen Druivenstreek is reeds een aantal 
jaren actief in de regio en is vastbesloten: bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van dit najaar geeft Open 
Vld het goede voorbeeld. Als de helft van de bevol-
king vrouw is, dan is het niet meer dan logisch dat ook 
ongeveer de helft van de verkozenen vrouw is!

Door de vrouwelijke kandidaten te ondersteunen 
in hun campagne, hen politieke vaardigheden bij 
te brengen en vooral door een heel sterk en gemo-
tiveerd vrouwelijk team te vormen, gaat Open Vld 
Vrouwen resoluut voor meer vrouwelijke verkozenen 
in de gemeenteraad. Het is niet meer dan normaal dat 
een partij die de gelijkheid van mannen en vrouwen 
zo hoog in het vaandel draagt, het voorbeeld geeft.

Het feit dat meer Open Vld-vrouwen verkozen zul-
len zijn, zal ongetwijfeld bijdragen tot sterke, geloof-
waardige en dynamische Open Vld-fracties in de ge-
meenteraden van de Druivengemeenten. Wij gaan 
voor 50/50! 

In Sint-Agatha-Rode zitten de werken op schema. Rond 
de toren van de kerk is bij het ter perse gaan de stelling 
bijna weg. Ik kon vaststellen dat degelijke vakmannen 
dit historisch monument zeer nauwkeurig aangepakt 
hebben, onder het professionele toezicht van onze 
architecte Denise De Brouwer. De lessen van de basis-
school zullen op 1 september plaatsvinden in de nieuwe 
gebouwen langsheen de Leuvensebaan. Ook hier ont-
wierpen de architecten van Lava een modern, praktisch 
en modulair gebouw. Momenteel plannen we de parking 
en toegang voor deze school. Tegelijk openen hier de 
sport-en feestzaal.

Stand van zaken in Sint-Agatha-Rode

Danny Vangoidtsenhoven: “Ik kon alleen maar vast-
stellen dat hier bekwame vaklui aan het werk waren”.

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & 
eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 Huldenberg
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Georges 
Vanderlinden
Ere-burgemeester
Bestuurslid

Philippe 
Grégoire
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Andre 
Ronsmans
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Rita
Van Meerbeek
Bestuurslid

Guy Hofman
Bestuurslid
Ledenbeheer
Regioafgevaardigde
Penningmeester

Francois
Berckmans
Bestuurslid

Jan
Vanderlinden
Bestuurslid

Peter Willems
Bestuurslid

Geëngageerde liberale dames voor de lens.



(vervolg p.3) Huldenberg is gemiddeld rijker dan vergelijk-
bare gemeenten. Dit neemt niet weg dat de in het gemeen-
tebestuur geïntegreerde sociale diensten, veel aandacht 
schenken aan wie het minder breed heeft. 

De Huldenbergnaar is zeer tevreden over het groenaanbod. 
Niet dat dit een verdienste is van Open vld, maar we gaan er 
wel alles aan doen om het zo te houden.

De Standaard geeft aan dat burgemeester Danny Vangoidt-
senhoven de sjerp glad strijkt, maar er is deze legislatuur ook 
binnen het gemeentehuis veel veranderd. De diensten wer-
den herschikt ten bate van accurate dienstverlening en de 
enquête leert ons dat de Huldenbergenaar dat apprecieert. 

Een goede dienstverlening en het onderhoud van het pa-
trimonium kosten veel geld. Dit laat zich nog meer voelen 
in een dunbevolkte uitgestrekte gemeente. Daarom zijn we 
net wat duurder dan de vergelijkbare gemeenten. Huizen, 
appartementen en gronden zijn gemiddeld 15% duurder 
dan in de rest van Vlaams-Brabant, te wijten aan onze ligging 
tussen Brussel, Leuven en Waver. We steken een tandje bij 
door de uitbouw van sociale woningen en steunen projec-
ten met betaalbare woningen. 

Zo gingen we van start met een nieuw project in Sint-Aga-

tha-Rode. Het aanbod aan assistentiewoningen en woon-
zorgcentra ligt nipt lager dan in Vlaanderen, maar de op til 
zijnde projecten brengen ons aan de kop van het peloton. 
Het verbaast ons enigszins dat slechts de helft van de jeugd 
tevreden is met de jeugdvoorzieningen.

We veronderstellen dat men op jeugdige leeftijd een stede-
lijk aanbod verwacht.

Het aanbod aan activiteiten weet men goed te appreciëren. 
De overgrote meerderheid voelt zich veilig in Huldenberg. 

Logisch want de criminaliteit ligt 
bijna de helft lager dan in de an-
dere Vlaamse gemeenten. We 
pleitten al langer voor een fusie 
van de politiezones en mede door 
onze burgemeester kwam deze 
er ook. We besluiten dat de kop 
in De Standaard klopt: De Hul-
denbergenaar is best tevreden in 
onze gemeente. Onze nieuwe be-
leidsnota zal op maat zijn om de 
tevredenheid in de toekomst op 
peil te houden. Open vld zal jullie 
garantie voor de toekomst en de 
volgende generaties zijn. Onder-
tussen gaan we verder met ons 
werk, zoals steeds.

Enquête in De Standaard

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

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Kamil 
Muyldermans
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong Vld

Manuel 
Jeanmart
OCMW-raadslid
Bestuurslid
Regioafgevaardigde

Rudy 
Vanlinthout
Fractieleider OCMW, lid 
Vast Bureau
Webmaster

Christine Lamal
OCMW-raadslid

Noël 
De Clerck
Gemeenteraadslid
Bestuurslid

Nicole Vanwed-
dingen
Schepen voor o.m. milieu, 
landbouw en 
toerisme 
0477/36 01 72
nicole.van.weddingen@
telenet.be

Philippe 
Vervoort
Schepen van o.m. Financiën 
en Sport
vervoort.philippe@hulden-
berg.be
0495/57 57 26

Katia 
della Faille
Gemeenteraadslid
Bestuurslid

Joseph 
Detienne
Fractieleider 
gemeenteraad
Bestuurslid

Danny Van-goi-
dtsenhoven
Burgemeester
Ondervoorzitter
burgemeester@hulden-
berg.be, 0476/29 27 34

ONZE MENSEN

Greta
Veeckmans
Secretaris
Voorzitter Open Vld
Vrouwen Druivenstreek

Gunther
Debois
Bestuurslid
Webmaster

We staan klaar voor alle generaties.

Open Vld blijft de beste garantie dat het goed wonen blijft in Huldenberg


