
Zes jaar samen aan de kar trekken, dat schept een 
band. “In onze groep is het de voorbije zes jaar altijd 
constructief en leuk werken geweest, en dat trekt 
dan weer nieuwe mensen aan. Onze Jong Vld-afde-
ling is de op één na grootste groeier van Vlaanderen 
en onze lokale afdeling telt meer dan 350 leden”, ver-

telt Danny Vangoidtsenhoven.
“We zijn altijd al positief ingesteld geweest, zelfs 
als we nog op de oppositiebanken zaten. Het is ons 
steeds om vooruitgang te doen en niet tegen een 
ander gedacht of partij. ‘t Zal wel aan de verkiezingen 
liggen als een oppositiepartij klacht indient tegen een 

veilig en gezond circulatieplan van de nieuwe school 
in Sint-Agatha-Rode. Het kan ons in geen geval van 
ons stuk brengen. We leven voor Huldenberg en we 
ademen Huldenberg. We werken verder aan de aan-
gekondigde weg.
“De hele groep werkte keihard aan het nieuwe partij-
programma. Een eerste versie werd op 20 augustus 
voorgesteld aan alle kandidaten en bestuursleden. 
De komende weken ontdek je er meer over in onze 
Burgerkrant. Verder stellen we jullie ook al onze kan-
didaten voor, de lijst is klaar!

Lijst van de burgemeester
Een grote groep enthousiaste Huldenbergenaren werken 
samen met Open Vld - de lijst van burgemeester Danny Van-
goidtsenhoven - aan de toekomst van Huldenberg. Na zes 
jaar hard werken, zijn we klaar voor de volgende zes!

Het hoeft niet altijd op afspraak, heel wat mensen kloppen im-
mers spontaan aan. Via telefoon of mail probeer ik binnen de 
24 uur te antwoorden, al gaat het dikwijls veel sneller. Het heeft 
er alles mee te maken dat ik me fulltime inzet voor Huldenberg. 
Intern biedt het ook een enorm voordeel voor de diensten: ze 
kunnen steeds bij mij terecht. De wisselwerking loopt zeer goed. 
Met de hogere overheden kan ik vele vergaderingen bijwonen en 
ook dat schept een voor Huldenberg belangrijke band.
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Burgemeester steeds bereikbaar

Danny Vangoidtsenhoven, 
de eerste fulltime burge-
meester van Huldenberg.
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Woord van 
de voorzitter
“Gewoon Doen” is meer dan een slogan, het is 
een uitnodiging aan iedereen om gewoon méé 
te doen. Want gewoon doen, daar begint het 
mee, met de nadruk op doen! Dat is wat we de 
voorbije zes jaar deden. Tal van dossiers wer-
den opnieuw opgenomen door onze burge-
meester, anderen werden geschrapt. 
Een plan moet realistisch en financieel haal-
baar zijn; als een goede huisvader heb ik hier-
over gewaakt: Huldenberg is en blijft een ge-
zonde gemeente! Een gemeente runnen is als 
een bedrijf runnen, ons telkens in vraag stellen 
hoe het nog beter kan. Waar reorganisaties, 
herstructureringen, onpopulaire maatregelen 
soms om bestwil en in functie van de veiligheid 
van onze inwoners moeten genomen worden.
De lokale politiek heeft geen tijd meer voor po-
pulisme, het is ondernemen met verantwoor-
delijkheidsgevoel. We blijven werken aan een 
realistisch haalbaar plan voor onze gemeente, 
wat we de afgelopen zes jaar hebben gedaan 
met Open Vld en waar we uiteraard de komen-
de 6 jaar aan willen verder werken, want het 
werk is nooit af. Tal van uitdagingen komen op 
ons af, maar wij zijn er klaar voor.
Ons programma voor de volgende legislatuur 
is af. Onze 21 kandidaten hebben er hard aan 
gewerkt in een open geest van debat en over-
leg. Verschillende meningen werken samen 
richting één consensus. Binnenkort meer over 
ons ambitieus maar haalbaar project waar ie-
dere Huldenbergenaar mee over zal kunnen 
waken en zijn steentje zal kunnen toe bijdra-
gen. Veel leesplezier!

Nieuwe website voor Open Vld 
Huldenberg
Op onze nieuwe website kan iedereen het laatste nieuws 
over onze Open Vld-afdeling, haar mandatarissen, onze 
standpunten of ons werk in de gemeente terugvinden. 
Je vindt er ook alle publicaties zoals de Burgerkrant en de 
Flash. 
Blik eens terug via de foto’s van onze evenementen, reali-
saties en de mensen achter onze afdeling. Met de nieuwe 
website willen we alle inwoners beter en sneller infor-
meren over wat onze Open Vld voor jou en Huldenberg 
doet. Binnenkort zie je er alle kandidaten en kan je er ons 
programma op nalezen. Vragen? Opmerkingen? Sug-
gesties? Deze mogen altijd naar de webmaster Frederik 
François worden gezonden. Onze website? 
www.openvldhuldenberg.com of 
www.openvldhuldenberg.be

We geven zelf het goede voorbeeld: 
tegen 2020 willen we 20 procent minder 
schadelijke uitstoot produceren.
“Onze nieuwe voertuigen rijden op aardgas. Het is al de twee-
de bestelwagen die we aankochten op aardgas en dat spoor 
willen we aanhouden”, vertelt schepen van milieu Nicole Van-
weddingen. “Met het plaatsen van fotovoltaïsche cellen op bij-
na alle openbare gebouwen gaan we nog een stap verder. Ten 
eerste hebben we een voorbeeldfunctie, maar anderzijds re-
duceren we onze eigen uitstoot drastisch. Als je weet dat ook 
de oude stookketel vervangen wordt in het gemeentehuis, dan 
is de rekening snel gemaakt. De investering werd bovendien 
goed onthaald door de financiële dienst, aangezien deze inves-
tering snel rendeert. Iedere Huldenbergenaar weet dat je door 
eenvoudige aanpassingen al heel wat energie kan besparen. 
Samen komen we er wel!”, besluit de schepen.

Grote investeringen worden 
goed opgevolgd

Tijdens de werfvergaderingen volgt de burgemeester 
de grote werven zelf op. Danny: “Het is de enige manier 
om echt op de hoogte te blijven van de werven en vooral 
van de noden van de omwonenden. Sinds de commu-
nicatie in de Tommestraat mank liep, hebben we deze 
van de bouwheer Aquafin in eigen handen genomen. 
We houden eraan snel en correct alle bewoners te brie-
fen. Sindsdien krijgen we bijna geen vragen of klachten 
meer binnen. Het van dichtbij opvolgen heeft twee grote 
voordelen: ten eerste kan je iedere inwoner duidelijk op 
de hoogte brengen van de vooruitgang. Zeker niet onbe-
langrijk is dat er snel kan ingespeeld worden op onvoor-
ziene omstandigheden. De aannemer voelt dit niet als 
druk, maar als een belangrijke steun.”Werfbezoek in de Tommestraat.

Frederik bekommert zich over de 
website en de sociale media.

Nicole Vanweddingen: “Tegen 
2020 20 procent minder schade-
lijke uitstoot.”

Philippe Vervoort
Voorzitter
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Blauwe mandatarissen werden wat sarcastisch be-
groet en we begrijpen deze eerste reacties. Het is 
niet evident afstand te nemen van vertrouwde zaken. 
Zeker niet als een groot deel van een gemeenschaps-
leven zich afspeelde in de oude zaal. Anderzijds was 
het oude schoolgebouw helemaal afgeleefd: de 
stookkosten liepen de spuigaten uit en bijna weke-
lijks waren er klachten van gebruikers. Met een nieu-
we feestzaal bij de nieuwe school in Sint-Agatha-Ro-
de voorzien we in een fonkelnieuwe infrastructuur 
voor verenigingen en inwoners. 
Bovendien realiseren we een nieuw circulatieplan 
voor het brengen en afhalen van de leerlingen. De 
oude voetweg stond centraal bij de bouw van de 
nieuwe school. Het is een veilige, van alle ver-
keer gescheiden, toegang tot de school. 
Bovendien is er een kiss-en-ride zone 
rondom de nieuwe parking. De kinderen 
worden verder van de school veilig af-
gezet. Dit resulteert in minder kwalijke 
uitstoot in de omgeving van de school. 
Een maatregel die we overal proberen te 
realiseren. De parking biedt een veertig-
tal plaatsen voor bezoekers van de sport- 
en feestzaal en de school.
Alle kinderen die langs deze weg worden gebracht, 
ontlasten ‘t Veldeke van voertuigen. Ideaal voor leer-
lingen die te voet of met de fiets naar de school ko-
men. De kinderen die via de Oude Waversebaan ko-
men, kunnen eveneens langs een voetweg de school 
autoluw bereiken per fiets of te voet. Praktisch zullen 

begeleiders en politie de eer-
ste dagen alles in goede banen 

leiden.
De ouders worden op voorhand gebriefd. Wie met de 
wagen komt, zal rechts van Huis Ter Dijle de parking 
oprijden. Deze weg is gescheiden van het bestaande 
voetpad. Zij die willen meelopen met hun kind parke-
ren de wagen. De anderen rijden om de parking heen, 

zetten de leerlingen af langs de voetweg en vervolgen 
de route om de parking, om zo langs de oude toegang 
terug op de Leuvensebaan te belanden.
Dankzij de nieuwe sporthal hoeven de kinderen niet 
meer zo vaak per bus vervoerd te worden. De bus zal 
halt houden voor de sporthal.

Veilig naar school

Een zaal afbreken waar iedereen goede herinneringen aan 
heeft is geen eenvoudige beslissing. Maar soms moet je dur-
ven verder kijken en naar oplossingen zoeken waar iedereen 
wel bij vaart. Zeker als het over de veiligheid en de gezond-
heid van onze kinderen gaat.

Gedrevenheid is de sleutel
Open Vld Huldenberg is een progres-
sieve volkspartij met méér dan 350 
leden. Progressief omdat we geen 
partij zijn van doelgroepen, maar een 
partij van en voor iedereen. Want niet 
je afkomst maar je toekomst telt. Dit 
is eigen aan liberalen die geloven in de 
toekomst… het zijn optimisten.
Het streven naar een open samenle-
ving is het ware vertrekpunt van onze 
liberale visie, het is de kern van onze 
overtuiging. We staan voor een posi-
tief project dat gelooft in mensen, in 
de kracht van het individu en in de keu-
zes die hij of zij maakt. We willen men-
sen weerbaar maken, een toekomst 
bieden aan elke inwoner.

Al onze 21 kandidaten staan klaar om 
dit standpunt mee te delen. Een vol-
waardige en doordachte lijst met ge-
motiveerde en zeer gedreven kandida-
ten die allen willen samenwerken aan 
het welzijn van onze gemeente. Naast 
ons liberaal optimisme voeren we een 
beleid van Huldenbergenaren voor 
Huldenbergenaren. We voeren geen 
nationale politiek in Huldenberg, maar 
gaan in gesprek met iedere inwoner en 
geven inspraak in ons beleid. Net zoals 
de voorbije zes jaren zullen we voor 
iedereen klaar staan en jullie vertrou-
wen nooit beschamen.

Philippe Vervoort

De wilskracht 
van Open Vld 

zorgde voor een 
veilig en gezond 
circulatieplan.

Controle bij de afwerking van de nieuwe parking in Sint-Agatha-Rode

De inspraak van 
elke burger staat 
centraal. 
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De Provincie 2.0
Kunnen onze provincies ambitieuze plannen 
hebben in een afslankende omgeving?  Nu 
de herstructurering van de provincies naar 
“grondgebonden materie” meer en meer 
vorm krijgt, blijven er nog heel wat uitdagin-
gen voor de provincie liggen en heel wat pro-
jecten om te realiseren. Denken wij daarnaast 
ook eens aan de veranderende maatschap-
pelijke context  die de fusies van gemeentes 
met zich zal meebrengen en welke rol de pro-
vincies in deze nieuwe omgeving gaan kun-
nen vervullen. 
Tal van reële opportuniteiten om met con-
crete bovenlokale plannen uit te pakken in 
de komende jaren! Plannen die zullen uitge-
werkt worden met minder budgettaire mid-
delen, met personeel dat een tijd met vraag-
tekens heeft gezeten en zich afvroeg wat er 
met hen aan het gebeuren was, zich afvroeg 
hoe hun verdere loopbaan er zou gaan uit-
zien? Om de bekommernis om het personeel 
op te vangen, om de plannen die klaar liggen 
uit te werken en verder in de praktijk te bren-
gen, zal de provincie zich als een krachtda-
dige, flexibele en kost-efficiënte entiteit moe-
ten kunnen opstellen in deze veranderende 
nabije toekomst.
De mensen die aan het roer van deze provin-
cie 2.0 zullen staan, moeten dan ook bekwa-
me en gemotiveerde personen zijn, die deze 
uitdaging aan zullen pakken. Juist daarom zijn 
wij trots op de sterke en bekwame ploeg die 
Open-Vld als kandidaten voor de komende 
verkiezingen voorstelt, een ploeg van erva-
ren en dynamische kandidaten. Deze ploeg 
zal het Gewoon Doen!
Tot 14 oktober.

Vele stationsomgevingen in onze provincie zijn ver-
ouderd, maken onvoldoende gebruik van de omlig-
gende ruimte en bieden daardoor te weinig comfort 
aan de reiziger. Om dit probleem aan te pakken zet 
onze gedeputeerde voor ruimtelijke planning en lijst-
trekker Ann Schevenels mee haar schouders onder 
de opwaardering van verschillende stationsbuurten 
in onze provincie. “Bedoeling is om de stationsom-
gevingen van Tienen, Haacht en Diest komende jaren 
om te vormen tot aangename en levendige plekken”, 
aldus Ann Schevenels. “Het verhogen van de veilig-
heid en het comfort zijn daarbij prioriteit”. 

Voorlopige inrichting station 
in Tienen 

In Tienen werd samen met de stad beslist om, in af-
wachting van de definitieve heraanleg in 2020, het 
stationsplein tijdelijk te herinrichten. Het plein wordt 
verfraaid met een uitkijkpunt, zitplekken en speelse 
elementen. Ook de verbindingen met de perrons 

en pendelparking worden verbeterd. Deze tijdelijke 
inrichting geeft daarbovenop een inzicht over het 
gebruik van deze publieke ruimte met het oog op de 
definitieve aanleg. 

Station Diest als belangrijke 
uitvalbasis 
Om verder uitstel van de heraanleg van het sta-
tionsplein te voorkomen, geeft de provincie 250.000 
euro aan de stad. Het stationsplein van Diest moet 
uitgroeien tot een sterke woon-en werklocatie. “De 
doorstroming voor bus, fietser en voetganger moet 
sterk verbeteren, evenals de verbinding tussen het 
station en het centrum”, besluit Ann Schevenels. 
De verkeersluwe stationsomgeving krijgt een nieuw 
busstation met acht perrons, extra overdekte fiet-
senstallingen, een degelijke kiss-en ride zone en vol-
doende taxistaanplaatsen. 

Meer veiligheid rondom 
station Haacht 
In Haacht bouwen we de stationsomgeving uit tot 
regionaal herkomststation. “We focussen ons op de 
veiligheid en het comfort van alle treinreizigers en 
fietsers in het bijzonder”, aldus de gedeputeerde. 
Het station krijgt een vernieuwing van de perrons, 
een zoenzone, een overdekte wachtplaats, een over-
kapte fietsenstalling en een aantakking op een recre-
atieve fietsroute. 

Meer weten? 
www.vlaamsbrabant.be 

Nieuwe impuls 
stationspleinen

Kunnen onze provincies ambitieuze plan-
nen hebben in een afslankende omgeving?  
Nu de herstructurering van de provincies 
naar “grondgebonden materie” meer en 
meer vorm krijgt, blijven er nog heel wat uit-
dagingen voor de provincie liggen en heel 
wat projecten om te realiseren. Denken wij 
daarnaast ook eens aan de veranderende 
maatschappelijke context  die de fusies van 
gemeentes met zich zal meebrengen en wel-
ke rol de provincies in deze nieuwe omgeving 
gaan kunnen vervullen. 
Tal van reële opportuniteiten om met con-
crete bovenlokale plannen uit te pakken in 
de komende jaren! Plannen die zullen uitge-
werkt worden met minder budgettaire mid-
delen, met personeel dat een tijd met vraag-
tekens heeft gezeten en zich afvroeg wat er 
met hen aan het gebeuren was, zich afvroeg 
hoe hun verdere loopbaan er zou gaan uit-
zien? Om de bekommernis om het personeel 
op te vangen, om de plannen die klaar liggen 
uit te werken en verder in de praktijk te bren-
gen, zal de provincie zich als een krachtdadi-
ge, flexibele en kost-efficiënte entiteit moe-
ten kunnen opstellen in deze veranderende 
nabije toekomst.
De mensen die aan het roer van deze provin-
cie 2.0 zullen staan, moeten dan ook bekwa-
me en gemotiveerde personen zijn, die deze 
uitdaging aan zullen pakken. Juist daarom zijn 
wij trots op de sterke en bekwame ploeg die 
Open-Vld als kandidaten voor de komende 
verkiezingen voorstelt, een ploeg van erva-
ren en dynamische kandidaten. Deze ploeg 
zal het Gewoon Doen!
Tot 14 oktober.

De Provincie 2.0



Lijst van de 
burgemeester

1. Noël De Clerck

2. Yannick De Coster

3. Luc Decoster

4. Katia della Faille - 

de Limburg Stirum

5. Yasm in Fischer

6. Frederik François

7. Christine Lamal

8. Yves L’Orfèvre

9. Kamil Muyldermans

10. Liesbeth Moormann

11. Marie-Pierre Nyatanyi

12. Lisa Smets

13. Jan Vanderlinden

14. Anne-Marie 
        Vanderseypen

15. Rudy Vanlinthout 

16. Nicole Vanweddingen

17. Rita Vanmeerbeek

18. Greta Veeckmans

19. Jef Verbist

20. Philippe Vervoort

1 2 3 4

5 6 7

8 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

9

Naast lijsttrekker Danny 
Vangoidtsenhoven alle kandidaten 
alfabetisch voorgesteld.

Gewoon Doen.

De Provincie 2.0
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Containerpark 
in Huldenberg
We mogen er best fier op zijn: het eerste pop-
up containerpark van Vlaanderen in Hulden-
berg! Dankzij dit initiatief van schepen Nicole 
Vanweddingen en burgemeester Danny Van-
goidtsenhoven, kan de Huldenbergenaar met 
zijn afval op de parking van de Kronkel terecht 
in plaats van naar Bertem te moeten rijden. 
Stilzitten en tevreden naar een realisatie kij-
ken is echter niet ons ding. Daarom gingen we 
nog een stap verder: we zijn momenteel in ge-
sprek met Ecowerf om een locatie te zoeken 
voor een permanent containerpark in Hul-
denberg. Deze denkpiste past in de nieuwe vi-
sie van de intercommunale om containerpar-
ken te voorzien die bereikbaar zijn binnen een 
tijds-panne van vijftien minuten. Voor ons een 
uitgelezen kans om onze inwoners een beter 
service te bieden. Bovendien kan je overal in 
het werkgebied van Ecowerf met je afval in 
om het even welk containerpark terecht, bij-
voorbeeld dicht bij je werk. Samen zorgen we 
ervoor dat door recyclage en bewuster ko-
pen de afvalberg krimpt.

De fusie van onze politiezone Dijleland met de zone 
Tervuren tot de nieuwe zone Voer en Dijle, levert meer 
veiligheid op voor onze inwoners.

Jullie merken het in het straatbeeld: er zijn meer inter-
ventieploegen op de baan in Huldenberg. Waar we vroe-
ger één ploeg de baan konden opsturen, hebben we er 
nu drie voor de zone. Een hele verbetering als je weet 
dat een ploeg een hele tijd bezig is bij een interventie. 
Het verhoogt de veiligheid, met dalende inbraakcijfers 
tot gevolg. Het plaatsen van ANPR-camera’s zal dieven-
bendes nog meer afschrikken. De plaatsing van deze 
camera’s is volop aan de gang. Ze herkennen nummer-
platen en op deze manier kunnen we rondtrekkende 
bendes in beeld brengen. Daarnaast detecteren deze 
camera’s voertuigen die niet in regel zijn met de wet-
geving. De nieuwe politiezone VODI zit ondertussen op 
kruissnelheid om over onze veiligheid te waken.

Een onderdeel van het wonen betaalbaar wonen 
zijn sociale woningen. Samen met onze partner Elk 
Zijn Huis werken we aan een aanbod op maat van 
Huldenberg.

Huldenberg had in 2007 66 sociale huurwoningen en tot 
2014 kwam hier geen verandering in. In 2015 werden 20 
huurwoningen in de Lily Boeykensstraat ter beschikking 
van de wachtenden gesteld. Sinds 2017 werden er in de 
Dreefstraat nog extra sociale huurwoningen voorzien op 
het domein Rustenberg. Tegen het einde van dit jaar zullen 
er 18 woningen verhuurd worden. Maar we zijn er nog niet 
en daarom blijven we met Elk Zijn Huis alle mogelijkheden 
bestuderen. Momenteel worden er plannen gemaakt voor 
de bouw van 10 sociale woningen naast de nieuwe school in 
‘t Veldeke te Sint-Agatha-Rode. Een nieuwe kans voor onze 
mensen om betaalbaar in Huldenberg te blijven wonen. Via 
kleine projecten moeten we tegen 2023 ons objectief beha-
len.

Niet zomaar een nieuwe school in Sint-Agatha-Rode, 
maar een modern en zeer functioneel schoolgebouw. Met 
een nieuw en autonoom directieteam streven we 
de hoogst onderwijskwaliteit na.

Al van bij de eerste gesprekken met de architecten bleek dat we 
een super gemotiveerd team van ontwerpers hadden aantrok-
ken. De ervaring die zij hebben op het vlak van schoolgebouwen, 
resulteerde in een zeer moderne en multifunctionele school op 
maat van Sint-Agatha-Rode. De school werd onafhankelijk van de 
Letterboom in Ottenburg en krijgt bij haar doorstart meteen alle 
ontwikkelingsmogelijkheden. Zoals steeds staat de kwaliteit van 
ons onderwijs bovenaan. Na het verblijf in het klooster Keyhof 
kunnen kinderen en leerkrachten op 1 september aan de slag met 
de nieuwste technieken, en dat in een aangenaam klimaat. Speci-
ale aandacht ging er naar de akoestiek en de klimaatregeling, om 
zo in de beste omstandigheden de lessen te kunnen volgen. Nu is 
de school van Loonbeek aan de beurt.

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk 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 & eindre-
dactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,  ilona.berghmans@openvld.be
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 Huldenberg

Het verlijden van de akte voor de 
realisatie in ‘t Veldeke, samen met 
de directie van Elk Zijn Huis.

Burgemeester Danny Vangoidtsen-
hoven als voorzitter van de nieuwe 
politiezone.

Een groen leefbaar Huldenberg: alle 
kandidaten trekken aan hetzelfde zeel.



Burger-
participatie
We startten vanaf 2013 met uitgebreide info-
vergaderingen rond allerlei projecten. Voor de 
rioleringsaanleg in de Tomme-, Neerpoorten-, 
Stroobants-Steenbek en Potterstraat werden 
alle bewoners gevraagd. Voor ons klimaatpro-
ject, FairTrade, vliegtuigen boven Huldenberg 
en de trage wegen konden we steeds op vele 
aanwezigen rekenen. Het zijn maar een paar 
voorbeelden van de nieuwe wind in de com-
municatie van en naar de burger.
Nu gaan we nog een stap verder: jullie worden 
eerst gehoord vooraleer de eerste lijn van 
grote projecten op papier wordt gezet. Open 
Vld gaat vanaf nu als volgt te werk: eerst stellen 
we jullie een nieuw project voor, waarbij de me-
ning van de betrokken gevraagd wordt. Vanaf 
het begin houden we dan rekening met jullie 
wensen. Pas dan zal een studiebureau deze 
wensen bundelen en aan de slag gaan.
Nadien worden de voorstellen teruggekop-
peld en kunnen de plannen alsnog aangepast 
worden. Voor de eigenlijke werken in uitvoe-
ring gaan zal er uitvoerig geluisterd worden 
naar de noden van de bewoners tijdens de wer-
ken. Deze bespreken we dan met de aannemer. 
Samen met de diensten worden de werken op-
gevolgd en briefen we tijdig de bewoners over 
de vooruitgang van deze werken. Dit alles in het 
kader van minder hinder tijdens de werken.
Deze werkwijze hoeft niet noodzakelijk extra 
tijd te kosten, maar voorkomt onnodige on-
gemakken en ongerustheid bij de betrokken 
inwoners. Open Vld geeft een schepen de ve-
rantwoordelijkheid van deze burgerparticipa-
tie om jullie inspraak te vrijwaren. Open Vld van 
en voor Huldenberg!

... en nog een nieuwe 
kandidate: Liesbeth Moormann
Ze is Nederlandse, maar woont al vijftig jaar in België. Haar vader, 
André Middelhoek was President van de Europese Rekenkamer. 
Dit bracht hen naar België. Ze is alleenstaande en woont al negen-
tien jaar in Huldenberg. Haar zoon Dimitri is dertig en tegen het 
einde van het jaar is er een eerste kleinkind in de familie. Reeds 
vijftien jaar is Liesbeth lid bij Open Vld. Liesbeth is Office mana-
ger en preventieadviseur bij Sofware AG, een informaticabedrijf. 
Haar passie om mensen te helpen deelt ze met de leden van Ki-
wanis. Ze is er al elf jaar lid en richtte mee de afdeling KC Hoei-
laart-Zoniënwoud op. Ze is tegelijk de voorzitter van de afdeling 
België- Luxemburg. “Anderen helpen maakt mij gelukkig en geeft 
mijn leven een positieve invulling”, vertelde ons een stralende 
Liesbeth. 

We stellen graag een nieuwe 
kandidate aan u voor: 
Marie-Pierre Nyatanyi !

Marie-Pierre woont al sinds 2003 in Sint-Agatha-Rode. Samen 
met haar echtgenoot zocht ze vanuit Brussel in de Vlaamse Rand 
een plek waar ze haar kinderen tweetalig kon opvoeden. Onder-
tussen al bijna twintigers liepen ze hier school en waren Chirolid 
in Ottenburg. Marie-Pierre is 51 jaar en licentiate in de politieke 
wetenschappen en internationale relaties en internationaal 
recht. Enkele jaren geleden stichtte ze de vzw Djaïli Mbock waar-
mee ze ons leert kennis maken met de Afrikaanse cultuur. Sinds 
twee jaar ligt haar boek ‘PluriElles, Femmes De La Diaspora Afri-
caine’ in de boekenwinkel. In het boek schetst Marie-Pierre een 
beeld van vrouwen met een immigratieachtergrond en zet hen 
in een positief daglicht. Binnenkort hoopt ze de Nederlandstalige 
versie uit te brengen.

Jong VLD quizt voor de 
vijfde maal voor het goede doel

Op pagina zes brachten we reeds de affiche van de bene-
fietquiz van Jong Vld op 15 september. De opbrengst gaat 
dit jaar naar het Centrum Ganspoel. In 2014 schonken onze 
jonkies 400 euro aan de Diabetesliga, om het jaar nadien 
het Centrum Ganspoel van 500 euro te voorzien. De Jong 
Vld-afdeling kwam in 2016 uit bij het Rode Kruis, afdeling 
Bertem - Huldenberg met 600 euro voor de talrijke vrij-
willige hulpverleners. Geld dat goed kon gebruikt worden 
voor de aanschaf van perperduur materiaal. In 2017 namen 
maar liefst 21 ploegen deel aan de quiz in cultuurzaal De El-
zas. Zij zorgden voor maar liefst 750 euro voor het Kinder-
kankerfonds van Leuven. We nodigen graag iedereen uit 
om deel te nemen aan deze sportieve quiz met maar één 
doel: mensen helpen! gewoon doen•

Jong Vld met voorzitster Gwendo-
lyn Rutten met de checque voor het 
Rode Kruis.

Luisteren naar mekaar creëert een 
draagvlak.


