
Jong VLD duwt en we hebben er foto’s van.

Gedurende vier weken 
stellen we jullie onze 
kandidaten voor en

 blikken we terug op wat 
men schreef over ons.

Op 1 september starten de lessen in Sint-Agatha-

Rode in een gloednieuwe en uiterst praktisch 

ingerichte school. Het gebouw herbergt naast 

de kleuter- en basisschool ook een nieuwe feest- 

en sportzaal. Voor de veiligheid van de kinderen 

komt er een nieuwe parking met kus en rijd-zone 

op de plaats van de voormalige zaal Ter Dijle. De 

school is, dankzij een doorgedreven akoestische 

isolatie, goed beschermd tegen achtergrondge-

luiden. Ze ligt ook mooi verzonken in het groene 

landschap. 

Om de scholen alle ontwikkelingskansen te 

bieden, worden Ottenburg en St-Agatha-Rode 

onafhankelijk van elkaar. Elke school krijgt zijn 

eigen administratief team en directie én extra  

zorguren. Vlaanderen biedt deze mogelijkheid 

en ze kost Huldenberg geen eurocent meer. 

Deze maatregel geeft de leerkrachten en direc-

ties de mogelijkheid om nog meer te focussen 

op hun pedagogische opdracht. Na deze belang-

rijke stap, eist de infrastructuur van de scholen 

in Ottenburg en Loonbeek onze aandacht.

Jong VLD duwt ons vooruit. Omdat zij 
de toekomst zijn, schrijven ze mee 
aan ons toekomstplan. Een nieuwe 
onafhankelijke school is al het resultaat!
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Als gepensioneerde wil ik mij engageren voor de burger en vooral een luisterend 

oor zijn voor iedereen. Een leefbaar, gezellig en veilig Ottenburg is mijn leuze en 

daar wil ik 100% voor gaan. Ik hou van mijn dorp, waar ik sinds mensenheugenis in 

de Langeheidestraat woon, samen met mijn partner Wolfram.

De politieke wereld is mij niet vreemd, ik werkte bij de Kamer van Volksvertegen-

woordigers (federaal parlement) en ben al jaren lid van Open Vld Huldenberg. In 

Ottenburg ben ik de drijvende kracht achter het Breughelfestijn. Ik volgde vanop de 

zijlijn de werken in de Neerpoortenstraat en nu in de Tommestraat.

Rita Van Meerbeek

Samen met echtgenoot Robert woon 

ik reeds dertig jaar in Huldenberg. Onze 

dochter woont sinds kort met haar man in 

Ottenburg. Na mijn werktijd bij de Liberale

Mutualiteit wandel ik veel in Huldenberg. 

Samen verkennen we graag onze mooie 

wegen via de paden en de trage wegen per 

fiets. Geregeld fietsen we in het Noord-Ne-

derland. Na zes jaar als OCMW-raadslid te 

hebben gewerkt, kijk ik ernaar uit om ons 

sociaal werk verder te zetten.

Christine Lamal

Rita Van Meerbeek van de 
Kamer naar de gemeente

Christine Lamal geniet van 
het landelijke huldenberg

Ik groeide op in Loonbeek en sinds vorig jaar 

heb ik mijn eigen stek in het centrum van Hul-

denberg. Bij De Ysschegalm, de plezantste 

harmonie van ’t land, ben ik drummer en jeugd-

coördinator. Om mijn conditie op peil te hou-

den speel ik volleybal bij De Patters. Fair play en 

plezier komen er op de eerste plaats!

Als student was ik vaak aan de slag in Taverne 

Rochus. Ondertussen heb ik mijn diploma Han-

delsingenieur behaald en werk ik sinds enkele 

jaren als business analist bij een leasemaat-

schappij. Ik wil ervoor zorgen dat elke Hulden-

bergenaar, van de jongste tot de oudste, zich 

hier goed voelt. Dat mag dan cliché klinken, 

maar ik ga het toch GEWOON DOEN!

Yannick De Coster

Yannick De Coster is 27 en groeide samen 
met zijn twee broers op in Loonbeek, de 
ideale plek tussen bossen en velden in 
rustige straten met toffe mensen.

Christine wil haar sociale werk verderzetten

Rita luistert en brieft het bestuur

“Huldenberg, een fijne plek om mensen 
te ontmoeten.”



Ik ben 28 en woon sinds kort in Ottenburg, maar eigenlijk groeide ik op in Huldenberg. 

Als bio-ingenieur startte ik als accountmanager in de farma-klinische sector. Ik sta ge-

passioneerd in het verenigingsleven, waar mijn interesse in politiek gegroeid is. In de 

jeugdraad en als hoofdleiding van de Jeugdkring leerde ik het jongerenbeleid kennen.

In 2012 schreef ik Open Vld aan omdat ik wilde aansluiten bij hun programma. Vandaag 

ben ik actief in de gemeenteraad, jeugdhuis De Schup en voorzitter van Jong VLD. 

Mijn accenten liggen op het verenigingsleven, duurzaamheid, betaalbaar wonen en 

digitalisering.

Kamil Muyldermans

Noël heeft er 51 jaar als landbouwer 

opzitten. Het Brabants trekpaard en 

tuinieren zijn Noëls passies. Samen 

met Raymonde hebben ze twee doch-

ters en drie kleinkinderen. Noël staat 

al voor de vierde keer op de liberale 

lijst en zetelt in de gemeenteraad. 

Daarnaast is hij de oprichter van ons 

steakfestijn, een kwalitatieve topper 

die we dit jaar voor de zeventiende 

maal organiseren. Sint-Agatha-Rode 

is zijn werkterrein.

Kamil Muyldermans, 
voorzittter van Jong VLD

Noël De Clerck fokt 
het Brabants 
boerenpaard met passie

Ik ben 27 en geniet van mijn droomjob als 

vastgoedmakelaar. Mijn ambitie om Hul-

denberg groen, milieu- en diervriendelijk 

en betaalbaar te houden, is terug te vinden 

in mijn verleden. Van kindsbeen af was ik bij 

de Chiro en voor mij waren dit mijn ‘gou-

den jaren’. Ik steek er nog steeds graag een 

handje toe als de kans zich voordoet.

Ik ben een trotse inwoner van Ottenburg, 

maar ben ook fier op mijn periode bij ‘de 

kattenbrigade’ om straatkatten te vangen 

en te laten steriliseren. Huldenberg is een 

goede heimat voor jong en oud, en ik wil er-

toe bijdragen om dit zo te houden. Hopelijk 

mogen we elkaar snel ontmoeten en wees 

dan zeker niet verlegen om een gezellig 

babbeltje te maken. GEWOON DOEN zou 

ik zo zeggen?!  :-)

Yasmin Fisher

Yasmin Fisher beleefde gouden tijden 
tijdens haar Chirojaren in Ottenburg. 
Voor een milieu- en diervriendelijk 
Huldenberg zet ze zich graag in.

Het verenigingsleven, duurzaamheid, digitalisering en 

betaalbaar wonen liggen Kamil nauw aan het hart.

De moestuin en mijn mooie paarden brengen 

me tot rust.

Yasmin Fischer wil garanties voor de 

komende generaties.



gewoon doen•

Las je het ook? Als het over ons gaat 
mogen wel wat aanvullen, ja toch?

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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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de 

campagne volop bezig en werd er ook een eerste 

fotoshoot van het team van mogelijke kandida-

ten ingepland en uitgevoerd – Gewoon Doen – in 

en rond het Provinciehuis in Leuven.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons provinciaal 

team, getrokken door gedeputeerde Ann Sche-

venels en geduwd door nationaal voorzitter 

Gwendolyn Rutten,  versterkt met onze par-

lementairen Patricia Ceysens, Rik Daems en 

Daniëlle Vanwesenbeeck, heel wat potentieel, 

ervaring en kennis van zaken heeft. De toege-

voegde waarde die onze lokale mandatarissen – 

burgemeesters en schepen – samen met nieuw 

en jong talent daarbovenop biedt, geeft heel wat 

perspectieven voor de toekomst. Deze provin-

ciale ploeg is er klaar voor en zal zeker in de ko-

mende weken en maanden ook in uw gemeente 

aanwezig zijn. Samen met de lokale kandidaten 

zullen zij hun voorstellen en ideeën aan de kiezer 

tonen en daardoor ook onze lokale campagnes 

versterken.  

De provincies worden afgebouwd, maar blijven 

zeker de komende zes jaren nog belangrijk, dus 

een sterk team is nodig om onze liberale visie ook 

in onze provincie te blijven vertegenwoordigen.

Alex Dekens
Regiocoördinator D/L/T

Ook ons provinciaal team 
staat in de startblokken
Enkele weken geleden werd in Aarschot, tijdens een vergadering van de drie 
regionale besturen (regio Tienen, Leuven en Diest/Aarschot/Haacht), de ont-
werpkandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen in ons district Leuven met 
grote meerderheid goedgekeurd. Zeer binnenkort zullen ook de Open Vld-leden 
van ons district een uitnodiging krijgen om hun stem digitaal uit te brengen over 
deze voorgestelde ontwerp-kandidatenlijst. 

Onze coalitiepartner schreef dat zonder hen geen van de grote infrastructuurwerken zouden 

aangevat zijn. Dat de werken de vorige legislatuur voorbereid werden? Open Vld trok elke lade 

open, maar vond geen voorbereidingen. We startten in 2013 met de bouw van de school en 

de renovatie van de kerk in Sint-Agatha-Rode, de rioleringswerken in de Neerpoorten- en de 

Tommestraat. We regelden de verhuis van het OCMW. Wat wel klaar lag was het dossier van 

de Stroobants-, Steenbeek- en Potterstraat, klaar om helemaal mee te herbeginnen. De bur-

gemeester bereikte uiteindelijk de doorbraak in dit dossier.

 Open Vld, collegiaal in haar beleid!


