
Gewoon doen, met de nadruk op doen. 

Week drie 
van vier om jullie 
onze kandidaten 

voor te stellen. 

“Doe maar gewoon “of “Gewoon is al erg ge-

noeg”... Er werd regelmatig wat afgelachen met 

de verkiezingsslogan van Open Vld. Maar in alle 

ernst, ‘Gewoon Doen’ is een op en top liberaal 

credo. We zitten al lang op deze piste met Open 

Vld Huldenberg en daarom was het bijzonder 

dat de nationale campagne in Huldenberg afge-

trapt werd.

We zijn doeners en dat houdt in dat we niet van-

op de zijlijn toekijken of mopperen. De voorbije 

zes jaar hebben we getoond dat ons programma 

van 2012 nagenoeg verwezenlijkt werd. We hoe-

ven de realisaties niet te claimen, we beheren ze 

al zes jaar. We staan klaar om met onze ervaring 

en onze uiterst goede contacten met de provin-

ciale en Vlaamse overheid, verder te besturen.

De goede verstandhouding tussen de burge-

meester en de hogere overheid danken we aan 

de positieve houding en goede medewerking 

aan de vele dossiers gedurende deze zes jaar. 

Het opende vele deuren en het zal ons in de 

toekomst enkel voordelen opleveren. Gewoon 

doen! Met de nadruk op doen uiteraard!

Twee woordjes maar en toch spreken 
ze boekdelen: we zijn er klaar voor en 
gaan het gewoon doen! 
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Jef is 27 jaar, geboren en getogen in Huldenberg. Tijdens zijn studies 

als industrieel ingenieur week Jef uit naar Leuven. Nu hij werkt als pro-

jectmanager bij Vinci Energies, woont hij in het aangename Ottenburg. 

Hij is actief bij Jong VLD Huldenberg, welke in vijf jaar tijd uitgegroeid 

is tot één van de sterkste jongerenafdelingen in Vlaanderen. Hij speelt 

ook volleybal bij TOPvolleybalploeg De Patters. Sinds twee jaar draait 

hij ook mee in het Open Vld-bestuur, waar hij zich inzet voor de the-

ma’s die nauw aansluiten bij zijn professionele ervaring: duurzaamheid, 

openbare werken en openbare aanbestedingen.

Wegenwerken, cultureel aanbod of veiligheid, het boeit Jan allemaal. Als zoon van 

ere-burgemeester Georges Vanderlinden kreeg hij al vroeg interesse in de Hulden-

bergse politiek. Na zijn opleiding als politieofficier, kwam hij bij de landelijke poli-

tie van Huldenberg. Nadien werd hij veiligheidsambtenaar in het parlement. Zijn 

hobby’s, fietsen en muziek spelen, hebben samen met zijn loopbaan zijn interesses 

opgewekt.

Jef Verbist doordacht 
voor duurzaamheid

Jan Vanderlinden, 
al 62 jaar trotse inwoner 
van Huldenberg

Katia was federaal parlementslid en naast 

gemeenteraadslid, sinds 2000, ook nog twee-

maal schepen. “Huldenberg moet verder met 

een krachtig team van sterk geëngageerde 

mensen en ijveren voor een veilige, groene, 

duurzame gemeente, waar iedereen zich 

thuis voelt. Persoonlijk hecht ik veel belang 

aan de eenzaamheid van onze ouderen en aan 

de preventie van de welvaartsziekten door 

het hanteren van een gezonde levensstijl. 

Hiervoor leg ik graag de nadruk op voeding en 

beweging, en gezondere samenstelling van 

onze maaltijden in de scholen en voor onze 

senioren thuis of in onze rusthuizen. Vrijwil-

ligerswerk verdient al onze bewondering en 

ondersteuning. Vrijwilligers geven Hulden-

berg een ziel!”, stelt Katia.

We omschrijven haar als een sociaal 
vaardig, sportief en gepassioneerd iemand. 
Haar passie is fietsen: Katia della Faille. 

Jef, omringd door vrienden, in gesprek met voorzitster Gwendolyn Rutten.

Gezellig onderonsje met Gwendolyn.

Bij Samana (ex-Ziekenzorg) haal ik mijn hartje 
op. Het geeft zoveel voldoening om de mensen 
met een bezoekje plezier te schenken.



Jan Vanderlinden, 
al 62 jaar trotse inwoner 
van Huldenberg

Frederik (37 jaar) uit Ottenburg, is oud-correspondent van Het Nieuws-

blad en volgt zo al jaren de gemeente van dichtbij. “Wie wil bijdragen en 

zich wil inzetten in zijn gemeente, moet de stap naar de lokale politiek 

zetten. Ik volg zo het voorbeeld van mijn peter, oud-burgemeester Marcel 

Jossart, of mijn vader Christian die in de gemeenteraad zat.” Met zo’n tien 

jaar ervaring in communicatie voor pers en ambassades en als historicus, 

wil Frederik zich graag bezig houden met onder meer communicatie, digi-

talisering, dorpskernvernieuwing en patrimonium, dit sociaal en in dienst 

van de inwoners.

André Ronsmans, Christiane De Groodt, François Berckmans 

en Guy Hofman zijn geen kandidaat voor deze verkiezingen. Zij 

werken aan de lijst, begeleiden de nieuwe mensen en werken 

mee aan ons programma. Zo zijn deze vier liberalen nauw be-

trokken bij het beleid in Huldenberg. André leidt bovendien de 

vergaderingen van de politieke cel en is voorzitter van de cel die 

de lijst voorbereidt. 

Frederik François: 
toekomst dorpen verzekerd! 

Onze mensen achter
de schermen...

Nadat ze in 1992 naar St.-Agatha-Rode ver-

huisde, startte Greta Veeckmans met haar 

zaak Baby Moon. Na vijftien jaar werd ze 

zelfstandige mode-agent. Ambitieus als ze 

is, heeft ze sinds 2017 een eigen kledinglijn 

NinaBelly. Als bezige bij is ze onze secretaris, 

medeoprichter en bestuurslid van de Open 

Vld Vrouwen Druivenstreek en bestuurslid 

bij Unizo Druivenstreek als contactpersoon 

voor de ondernemers in Huldenberg. In 2012 

nam ze voor het eerst deel aan de gemeen-

teraadsverkiezingen en nu wil ze rond de 

volgende thema’s werken: onderwijs en kin-

deropvang, huisvesting en ondernemen in 

eigen streek. “In Huldenberg wonen was een 

droom die werkelijkheid werd, we zijn blij dat 

we hier ons huis konden bouwen.”

Samen met Christian bouwden ze in de 
Hoekstraat in Sint-Agatha-Rode aan een 
droom die in vervulling ging. Met Jessie 
en Glenn is het plaatje compleet. 

Frederik wil actief de toekomst van onze dorpen verzekeren.

Bovenaan 1ste van links: André, verderop François en Guy als vierde en vijfde van 

rechts en Christiane als tweede vrouw van links.

Ondernemend en creatief, twee eigenschappen 
van Greta Veeckmans.
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

In 2012 legden we jullie, na de resultaten uit ons ‘Groot Huldenbergs Referendum’, 

ons verkiezingsprogramma voor. Dit beleidsprogramma werd voor 100% het be-

leidsplan voor de meerderheid tijdens deze legislatuur. We lezen soms wel iets 

anders, maar met het origineel in de hand weten we wel beter. Nu willen we nog 

een stap verdergaan: gebaseerd op wat al gerealiseerd is, schrijven we nu een zeer 

gedetailleerd plan voor de komende zes jaar. Hierbij verliezen we jullie noden geen 

moment uit het oog. Suggesties zijn welkom tijdens een babbel met een mandata-

ris of via www.openvldhuldenberg.be.
Suggesties voor de nieuwe beleidsploeg? Laat het ons zeker 
weten!

Met een grote groep mensen 
leggen we de basis voor het 
verkiezingsprogramma

Wat betekent dit in uw gemeente? Heeft dit voor de 
inwoners van uw gemeente een belangrijke impact? 
Bekijken wij als voorbeeld de Brabantse gemeente 
Herent : Door de hervorming van het verkooprecht 
voor de gezinswoning, zullen bijna één op de vijf pan-
den in Herent kunnen genieten van een korting van 
5.600 euro.  Bovendien kunnen bijna negen op de 
tien panden in Herent voortaan onder het 7%-tarief 
(voordien 10%) vallen, op voorwaarde dat de aan-
koop betrekking heeft op de enige gezinswoning en 
men de woning betrekt binnen een periode van twee 
jaar. (Bron: Cijfers Vlabel 2016)
Ongetwijfeld is er een vergelijkbaar effect in uw ge-
meente. Minder belastingen voor de gezinswoning? 
Gewoon doen!
 

Wat betekent de verlaging van 
registratierechten in uw gemeente?

Nieuws uit uw regio

Minister Bart Tommelein bereikt akkoord voor de verlaging van de
registratierechten in de Vlaamse Regering !


