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De liberale familie brainstormt volop over de
toekomst van Huldenberg. We zijn niet echt familie
natuurlijk, maar we gebruiken ons gemeenschappelijk dna om Huldenberg te leiden.
We laten jullie de komende vier weken kennismaken met vertrouwde gezichten en nieuwe
mensen binnen onze beleidsgroep. Open Vld
staat reeds vijf jaar aan het roer en voerde quasi
alles uit wat er in haar beleidsplan stond. Ons beleidsplan was trouwens hét beleidsplan van deze
legislatuur.
Nu gaan we verder, zoals steeds vanuit ons enthousiasme en vanuit jullie verwachtingen. Met
een grote groep zitten we samen om over de
toekomst van Huldenberg te debatteren. We
bespreken wat haalbaar en nodig is voor Hul-

denberg. Stilaan maken we een balans op en
overleggen we wie de gezichten worden op de
Open Vld-lijst.
De verkiezingen zullen een waardemeter zijn
voor het gevoerde beleid, maar zeker ook een
indicator voor het Huldenbergs toekomstproject. We willen samen met jullie Huldenberg nog
beter maken om te leven, te werken, te feesten
of om tot rust te komen. Zonder de grote uitdagingen uit te weg te gaan, kijken we de toekomst
recht in de ogen.

Naast de rubriek
“Las je het ook?”,
stellen we je
de komende weken
ook onze mensen
voor.

Onze lijsttrekker is bekend:
Danny staat bovenaan!
We bijten bij de voorstelling van de kandidaten de spits af met onze burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. Danny trekt de lijst op 14 oktober. Hoe
de lijst er verder zal uitzien is nog niet finaal uitgewerkt.

De nieuwe mensen vertrouwd maken met het reilen en het
zeilen van de lokale overheid.

“We steken eerst onze energie in de opmaak van een beleidsplan, of beter, een vervolg op ons vorige. Niettegenstaande we het gros van wat we
beloofden reeds uitvoerden of in de pijplijn hebben zitten, moeten we
vandaag werken aan een beleid voor de toekomst en durven denken op
langere termijn. Bouwen en mobiliteit worden twee grote uitdagingen in
een klimaatvriendelijke gemeente.

Als je Lisa Smets vraagt wat we over haar
moeten schrijven en waarom ze zo gedreven
is om zich in te zetten voor Huldenberg,
dan krijgen we een spraakwaterval.
Lisa is 22 jaar en bijna afgestudeerd als journaliste. . Ze werd geboren in Vietnam maar
groeide op in Huldenberg. “Mijn ouders ken
je misschien nog van De Schoendoos of via
mijn papa Dirk, ‘den dakwerker’.
Ik ruil mijn kot in Leuven nog elk weekend
graag in voor mijn thuisbasis Huldenberg. De
sfeer en mijn vrienden hier zijn echt geweldig en dankzij hen zette ik de stap naar Open
Vld. Ik heb nog veel te leren, maar ik ben am-

bitieus en gepassioneerd.
Als voormalig lid van de Leuvense jeugdraad,
wil ik ook van ons oergezellige H-Town een
nóg betere plek maken. Voor en door de
jeugd, want ik ben de jongste van de bende.
Met zo’n topteam aan mijn zijde wordt het
gegarandeerd een fijne en boeiende periode.”
Na de jeugdraad in Leuven wil Lisa
zich inzetten voor Huldenberg.

Anne-Marie Vanderseypen,
een luisterend oor en
een warm hart
Anne-Marie,
nog steeds
actief na een
carrière bij
de bank.

Anne-Marie werd 59 jaar geleden geboren en groeide op in hartje Huldenberg op. Ze trouwde er, kreeg er een dochter, kleinkinderen... Nu ze wat
meer tijd heeft, wil ze zich inzetten voor de Huldenbergenaar. “Ik hunker
naar een warme aanpak en koester de ambitie om te luisteren naar de mensen. Ik voelde al van bij de eerste ontmoetingen, dat ik bij Open Vld de ruimte zou krijgen om dat te doen.”

Yves L’Orfevre gaat
voor zorg en
betaalbaar wonen

Christine en Yves er even tussenuit.

Yves groeide op in Ottenburg en verhuisde op 26-jarige leeftijd naar
Overijse voor zijn lief, Christine. Yves is er al 25 jaar postbode. In 2012
keerde hij terug naar Huldenberg en vrijwel meteen sloot Yves aan
bij Open Vld. “Ik werd lid omdat het een hechte groep vrienden is.
Nu stel ik bovendien vast dat Open Vld heel wat mooie dingen verwezenlijkt heeft en daar draag ik graag mijn steentje toe bij. Ik wil me
graag inzetten voor zorg, betaalbaar wonen, degelijk onderwijs en
een goede accommodatie voor onze jeugd en onze ouderen. We
gaan dat ‘gewoon doen’!

Luc Decoster woont in Loonbeek en
is sinds enkele jaren op pensioen.
Na jaren op de achtergrond,
wil hij actiever meewerken
aan de toekomst van Huldenberg.
Na mijn 42-jarige loopbaan wil ik mij inzetten voor onze mooie gemeente Huldenberg. Sinds mijn jeugd ben ik steeds actief
geweest binnen de liberale partij, weliswaar
op de achtergrond. Mijn interesses gaan
vooral uit naar openbare werken en toerisme. Zonder veel beloftes te doen wil ik
graag meewerken met Open Vld, de partij
die de laatste zes jaar heel wat verwezen-

lijkte. Naast de dagelijkse besognes, reis
ik graag met de camper, samen met mijn
vrouw Linda. De bestemmingen zijn divers
en al eens verder weg als de tijd het toelaat.
Een eindje fietsen of vissen op de IJse met
de dochter van mijn neef zijn tevens leuke
momenten in onze prachtige gemeente.
Met veel goesting begin ik aan een nieuw
hoofdstuk.

Luc: veel te actief om stil te zitten.

Nicole Vanweddingen:
verderzetten milieubeleid

Nicole, passie voor een propere wereld.

Moeten we de schepen van Gezondheid, Landbouw, Milieu en Begraafplaatsen
nog aan jullie voorstellen? Nicole is dagelijks in het straatbeeld of in het gemeentehuis in de weer voor jan-en-alleman. Nicole zag heel wat verwezenlijkt en wil
graag verder met de verwezenlijking van het klimaatplan. Verder volgt ze de gesprekken op om van de pop-up over te stappen naar een volwaardig containerpark in Huldenberg.

Las je het ook?
De komende vier weken verneem je hier wat we over Open Vld lazen. Als ‘t over ons gaat,
mogen we wat aanvullen, toch? Zij die de sturende kracht beweren te zijn, schrijven dat
zij een grote sociale ramp konden voorkomen door het Lokaal Dienstencentrum open
te houden. Voor de volledigheid willen we er graag aan toevoegen, dat Open Vld voorstander is van een modern uitgebouwd dienstencentrum ten dienste van een grote
groep inwoners. Open Vld pleitte in het college voor een geïntegreerde aanpak binnen
de vrijetijdsdiensten. De laatste maanden plukken meer en meer gebruikers daar de
vruchten van.
Open Vld collegiaal in haar beleid.

Nieuws uit uw regio

Een nieuwe visie op onze ruimte
Hoe gaan we om met de ruimte in onze provincie? Om een gestructureerd antwoord te
bieden op deze vraag werd een nieuwe kernnota van de Visienota Ruimte opgesteld en
goedgekeurd. Het huidige provinciaal ruimtelijk structuurplan dateert namelijk al van
2004. Maar nu, bijna vijftien jaar later, heersen er andere uitdagingen.
“We denken anders over wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte dan eind
jaren negentig toen het huidige structuurplan
Vlaams-Brabant tot stand kwam”, verduidelijkt
gedeputeerde voor ruimtelijke planning Ann
Schevenels.
Hoe kunnen we inzetten op kernversterking?
Waar moeten we bijkomende woningen voorzien? Hoe kunnen we overgang maken naar
duurzame mobiliteit? Waar vinden bedrijven
nog een plaats? Dat zijn de vragen waarop het
ruimtelijke beleid van de toekomst een antwoord op moet bieden. “We gaan voor een aangename, aantrekkelijke en duurzame provincie,

waar inwoners, bedrijven en bezoekers ruimte krijgen”, vertelt Ann Schevenels. Om deze
vernieuwing van het ruimtelijk beleid te doen
slagen, wordt veel belang gehecht aan participatie. “We gaan daarom met onze kernnota in
dialoog met de gemeenten, burgers en andere
belanghebbende” aldus Ann Schevenels. In de
maand juni houdt de provincie in verschillende
gemeenten een tentoonstelling met telkens een
thematische lezing gelinkt aan de huidige uitdagingen zoals mobiliteit, energie, wonen…
Meer weten?
www.vlaamsbrabant.be/visienota-ruimte
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Ja, Open Vld geeft 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
Je kan met ons contact opnemen: Philippe Vervoort, philippe.vervoort@telenet.be, 0495/57 57 26
Loonbeekstraat 50, 3040 Huldenberg. Informatie vind je op www.huldenberg.openvld.be
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