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Hoe fietsen
zalig wordt,
lees je op
pagina 2.

Een hele grote groep
Huldenbergenaren staat klaar om
onze gemeente verder te ontplooien.
De kracht die daarvan uit gaat
moeten we gebruiken in ons beleid.
Nog meer dan in de voorbije legislatuur
word je als inwoner actief betrokken bij
het beleid. Onze burgemeester volgt al
geruime tijd verschillende participatie-initiatieven en volgt de dorpsraden
op. “We stellen een schepen voor burgerparticipatie aan en schrijven dit in
het takenpakket van een ambtenaar.
Zo hebben we ook gewerkt met het

klimaatplan en op een mum van tijd
was ons klimaatbeleid geïntegreerd in
elke dienst. Spontaan werd duurzaamheid de norm. Niemand stelt zich nog
de vraag of we een bestelwagen op
diesel kopen, het is spontaan op gas”,
stelt onze burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. “Onze lijst wordt ook
op deze manier samengesteld: jong en

niet meer zo jong, komend uit de verschillende deelgemeenten, al dan niet
actief in het verenigingsleven, noem
maar op. Met een diverse groep, veel
groter dan deze 21 kandidaten, werken we samen, in dialoog, aan een
plan voor Huldenberg. Zo staan we garant voor een mooie toekomst.”

Veilig fietsen
langs het water
Wandelen en fietsen langs de idyllische IJse.

“Samen met enkele betrokken inwoners droom ik ervan om veilig van
Hoeilaart naar Leuven te fietsen. Om
de bestaande verbinding comfortabeler te maken, gingen we het gesprek
aan met de gemeentebesturen van
Hoeilaart, Overijse en Bertem en contacteerden we de Vrienden van Heverleebos, het Agentschap Natuur en
Bos, de Vlaamse Landmaatschappij
en de provincie Vlaams-Brabant. De
gesprekken verliepen moeizaam omdat het fietspad het natuurgebied de
Doode Bemde doorkruist”, stelt de burgemeester.
“Tot een functioneel verhard fietspad
komt het niet, we brengen verbeteringen aan waar mogelijk. Van Hoeilaart tot Neerijse is het fietspad best

in orde. Op de Prins de Bethunelaan
brachten we al een verbetering aan, na
lange onderhandelingen met de dienst
Erfgoed. Net voor de monding van
de IJse ligt er een modderige strook,
waarvoor we recent een bouwvergunning indienden. Dat stukje wordt verbeterd met een waterdoorlatende halfverharding. Het Agentschap Wegen en
Verkeer belooft in Korbeek-Dijle, tussen de Kleinebroekstraat en de firma
Moeys, een dubbel fietspad. Vanaf dan
fietsen we terug weg van het verkeer
richting Leuven”, aldus burgemeester
Danny Vangoidtsenhoven.
Het Agentschap Wegen en Verkeer
brengt samen met het gemeentebestuur begin 2019 ook langs de N253
verschillende verbeteringen aan om de

Kamil
voorzitter Jong VLD
Nog veel werk, maar dat schrikt
ons niet af.

De IJse- en
Dijlevallei is
een veilige
fietsverbinding
tussen Hoeilaart
en Leuven,
bovendien is er
slechts één
helling.
veiligheid van de fietser en voetganger
te verbeteren op de meest gevaarlijke stroken. Deze ‘quick wins’ zijn het
resultaat van lange onderhandelingen
door de burgemeester, en dit naar
aanleiding van het
nieuwe uitstel van
de heraanleg van de
N253.

Burgemeester Danny
Vangoidtsenhoven

Rudy Vanlinthout zit al sinds
2017 in de OCMW-raad en is de
ervaren man in de sociale sector.
Rudy Vanlinthout woont al 26 jaar in
Neerijse en baat in de Wolfshaegen al
22 jaar ‘frituur 105’ uit. Sinds 2007
zetelt hij voor Open Vld in de OCMWraad. De raadsleden hebben de belangrijke taak om voor sommige inwoners de juiste begeleiding te zoeken,
opdat zij terug op het goede spoor
geraken.

Rudy wil mee het sociale beleid invullen.

Vele zaken zijn zeer schrijnend en

aangrijpend. Ook al stellen de meeste
Huldenbergenaren het goed tot zeer
goed, er is een groep mensen die het
moeilijker heeft en onze aandacht verdient. In 2012 werd beloofd om het
OCMW naar Huldenberg te verhuizen,
maar de toen gemaakte plannen van
de meerderheid waren veel te groots
voor Huldenberg. De verhuis is achter
de rug en we zitten in een mooie locatie met een leuke zaal erbovenop.

Schepen van
jeugd, sport
en financiën:
Philippe
Vervoort aan
het woord
“Reeds twintig jaar ben ik
voorzitter van Open Vld. Ik
maakte zowel de absolute
meerderheid als de oppositie
mee. Open Vld is een beleidspartij en het is goed dat we
vanaf 2013 terug de vooruitgang van Huldenberg konden
verderzetten. De gesprekken
met de jeugd verliepen steeds
top en nieuwe initiatieven werden genomen.”

Het klopt dat Jong VLD Huldenberg nog
steeds groeit. We zijn meer dan een politieke afdeling. We doen alles op maat
van de jeugd en wekken zo hun interesse in de politiek. We zijn er best trots op
dat we de snelst groeiende jongerenafdeling in Vlaanderen zijn. Onze aanpak
werpt nu echt zijn vruchten af.
In 2012 vroeg ik Philippe en Danny of ik
mee in het liberaal verhaal kon stappen
en sindsdien liep het een vaart. Ik werd
gemeenteraadslid en startte met de uitbouw van Jong VLD. Vandaag staan er
naast mij nog Jef Verbist, Yannick De
Coster, Frederik François, Yasmin Fisher
en Lisa Smets, zes jonge Huldenbergenaren op de lijst. Daarnaast kunnen we
steeds op vele leden tellen om de handen uit de mouwen te steken.
Bij Open Vld krijgen onze vragen gehoor.
Samen zetten we deze om in dagelijks
beleid of kijken we hoe we ze in de toekomst op de politieke agenda zetten.
Wat onze leden vooral boeit is betaalbaar wonen. Bijna allemaal willen ze in
Huldenberg blijven wonen en daarom

“Op sportief vlak moeten we
op zoek naar een nieuwe locatie voor O.H.R. Het kunstgras
was een verbetering, maar
spijtig genoeg werd er toen
geen rekening gehouden met
uitbreiding. Iedereen merkt
dat er de voorbije zes jaar tal
van projecten zijn opgestart
en afgewerkt. We bouwden de
schuldenlast af en dat zonder
de belastingen te verhogen.
Volgende legislatuur met Open
Vld zal het niet anders zijn.”

Lisa, Kamil en Yasmin.

moeten we ervoor zorgen dat het betaalbaar blijft. We spreken hier niet alleen over sociale woningen, maar over
betaalbare huur- en koopwoningen.
Zoals onze burgemeester al eerder stelde is dat de grote uitdaging voor landelijke gemeenten: een goede ruimtelijke
aanpak met oog voor wonen en voor
de natuur. Een tweede is de ruimte tot
leren, sporten, fuiven en andere activiteiten. Onze gemeente is goed voorzien
van basisscholen, sporthallen en feestzalen en speelpleinen, maar het mag
nog meer zijn. Onze jongeren hunkeren
naar méér samen(be)leving en daar maken we graag samen werk van.

We trekken veel
jonge gasten en
meisjes aan door
onze spontaniteit
en wekken zo hun
interesse in de
politiek.

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

Exide: complex dossier omwille
van de intergewestelijke ligging
en de bereikbaarheid.
Burgemeester Danny
Vangoidtsenhoven

N-VA schrijft dat de lopende projecten reeds de vorige legislatuur
beslist werden. Dat klopt en de legislatuur daarvoor en die daarvoor
ook. Uiteindelijk moet je het dossier ook opstarten en dat is wat Open
Vld deed. Het verbaast ons dat deze partij reeds in 2012 bezig was
met het hergebruik van de Exidesite in Ottenburg, niettegenstaande
deze pas vorig jaar te koop werd aangeboden. Sinds vorige zomer
startte de burgemeester de eerste verkennende gesprekken met Exide, Grez-Doiceau en de provincie Vlaams-Brabant om de verschillende mogelijkheden af te toetsen met de twee bevoegde gewesten.

Provincie focust op kernversterking
De provincie Vlaams-Brabant geeft
250.000 euro aan vernieuwende projecten van de gemeenten
Dilbeek, Geetbets, Bekkevoort,
Tielt-Winge, Zoutleeuw, Bertem,
Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar
en Zemst om hun dorpskernen
kwalitatiever te maken en hun
ruimtegebruik te verbeteren.

‘In het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen
en de nog beschikbare bouwgronden
is het geen eenvoudige opgave om de
open ruimte en het landelijk karakter
te bewaren’, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.
Nochtans kunnen aangename dorpskernen met dagelijkse voorzieningen,
voldoende woningen, goede fiets-en
wandelpaden en een sterk openbaar
vervoer er voor zorgen dat het platteland weer écht leefbaar en levendig wordt. ‘Daarom willen we de gemeenten graag ondersteunen in het
opzetten van pilootprojecten om zo te
onderzoeken wat écht werkt om ons
ruimtegebruik te optimaliseren. Bovendien kunnen deze projecten andere lokale besturen inspireren tot
gelijkaardige initiatieven’, aldus Ann
Schevenels. Het gaat om vernieuwende projecten die inspelen op de bevol-

kingsgroei, kiezen voor concentratie
i.p.v. verspreiding, inzetten op openbare en zachte mobiliteit, oog hebben
voor dagelijkse voorzieningen dicht
bij huis enz. Elk traject krijgt actieve
begeleiding vanuit de gemeente en de
provincie. De eerste projecten zullen
tijdens of net na de zomer van start
gaan. Meer weten? www.vlaamsbrabant.be/kernversterking
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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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