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gewoon doen•

Open Vld

Onze groep kandidaten staat klaar om samen met jullie te bouwen aan een plaats waar het goed om leven is.

Lijst van de burgemeester

De vele aanwezigen tijdens het steakfestijn maakten de
première van onze campagne mee. Voorzitter en schepen
Philippe Vervoort presenteerde de twintig kandidaten en
toonden de campagneborden aan de aanwezigen.

applaus van de zaal verzamelden de kandidaten
rond voorzitter Philippe Vervoort. Daarna werd
door burgemeester Danny Vangoidtsenhoven de
aandacht gevraagd voor Joël Vander Elst, die als
kandidaat uit Bertem voor de provincie opkomt
met gedeputeerde Ann Schevenels.

de medewerkers in de keuken waren enthousiast
over de inrichting ervan. Het doet plezier dat de
inwoners en dan vooral de ouders met kinderen
in de school van Sint-Agatha-Rode de nieuwe site
uitstekend vinden. We legden even het bestek opzij om alle kandidaten voor te stellen. Onder luid

Ondertussen zagen jullie ongetwijfeld al borden
met onze kandidaten langs de kant van de weg.
Deze groep is ambitieus en staat klaar om met wilskracht het daadkrachtige beleid van Open Vld verder te zetten. Samen met jullie bouwen we aan een
plaats waar het goed om leven is.

lijst van
de burgemeester
In de nieuwe feestzaal van Sint-Agatha-Rode ging
onze campagne van start op zondag 9 september.
De feestzaal werd voor het eerst gebruikt en dat
ging gepaard met felicitaties van de vele bezoekers. De hele site met parking, school en sport- en
feestzaal werden met het nodige lof onthaald. Ook

Ondertussen werken we verder...

danny
vangoidtsenhoven

1e plaats

Indien u denkt dat tijdens de campagne het werk stil ligt, is dat buiten ons gerekend! Naast het dagelijkse werk en de wekelijkse werfvergaderingen van de
Tommestraat, startte ik mee het dossier op van de Stoobants-, Steenbeek- en
Potterstraat. We hebben ondertussen de eerste vergaderingen met de aannemer achter de rug. Jullie zagen ongetwijfeld de voorbereidingswerken door
de nutsbedrijven bovenaan de Holstheide. Wij zorgen uiteraard voor zo weinig
mogelijk hinder tijdens deze werken.
Ook in campagnetijd zit ik niet stil!

gewoon doen.

openvldhuldenberg.be
Op onze website kom je alles te weten over
onze kandidaten en ons beleidsprogramma.
Neem zeker eens een kijkje om ons beter te
leren kennen!

Ons mooie patrimonium is onze aandacht meer dan waard. We
moeten bezoekers informeren over onze mooie gebouwen, valleien en plateaus. Moderne technologie kan hierbij helpen.

De jeugd
aan zet bij
Open Vld
Jef, Yasmin, Frederik, Lisa, Yannick en Kamil
maken een derde van onze lijst uit. Dat heeft
met twee zaken te maken: de groep van Jong
Vld breidt steeds maar uit én Open Vld trekt
de kaart van de jeugd. Ze komen uit de verschillende hoeken van Huldenberg en uit
culturele, sportieve of jeugdbewegingen. Ze
zijn vertrouwd met het maatschappelijk leven
in onze gemeente en kennen haar inwoners
goed. Via de scholen en de jeugdbewegingen
hebben ze met vele jonge ouders gepraat over
wat deze mensen belangrijk vinden. Hierdoor
kwamen ze tot de vaststelling dat kinderopvang belangrijk is en de vraag ernaar steeds
toeneemt. Een uitdaging die Open Vld niet uit
de weg gaat! Ook de kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. In de eerste plaats gaat de
aandacht naar het leerproces in onze scholen
en het effect op de verdere carrière van onze
jongste telgen. Daarnaast is de schoolomgeving belangrijk, zowel qua luchtkwaliteit als
veiligheid. Al sinds het begin van de legislatuur
is Open Vld hier hard aan het werk en we laten
niet los: de focus ligt op kwalitatief onderwijs
in onze scholen, waar het aangenaam leren
en spelen moet zijn. De gemeentelijke basisscholen zijn de perfecte springplank voor de
secundaire school en een voorbereiding op
hun plaats in de maatschappij. Het gemeentebestuur helpt de verenigingen om voor
ontspanning en algemene vorming te zorgen.
Onze kandidaten pleiten voor een degelijke
infrastructuur om een breed palet van vrijetijdsinvulling te kunnen aanbieden.

Onze jonge kandidaten staan
vol ambitie klaar voor u!
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Huldenberg heeft veel aan haar inwoners en haar bezoekers te
bieden. We bezitten heel wat mooie landschappen, culturele
en historische gebouwen en monumenten. Onze landschappen krijgen de aandacht die ze verdienen door de talrijke wandel- en fietsroutes. Onze gebouwen genieten echter minder
aandacht van de bezoekers. Ook al zijn ze dan goed onderhouden of bevinden ze zich in een renovatieplanning, de passanten vinden hier nauwelijks info over. De komende zes jaar gaan
we via QR-codes achterliggende info via smartphone aanbieden aan de bezoekers. Nu zijn we volop bezig met de inventarisering van data. Via dezelfde QR-codes kunnen wandelingen
en zoektochten georganiseerd worden doorheen de natuur of
onze mooie kernen.

We gaan voor een versterking
van ons erfgoedpotentieel
met hulp van technologie.
luc
Luc Decost 10e plaats
decoster

Het geïntegreerd jeugdbeleid zorgt niet alleen voor
betaalbaar wonen en kwaliteitsonderwijs, maar begeleidt ons ook in deze snel evoluerende samenleving.

Ook maatschappelijke
thema’s zullen aan bod
komen in ons jeugdbeleid.
Lisa Smets
lisa
smets

De samenleving staat niet stil en ons lokale bestuur moet de
komende zes jaar de maatschappelijke evolutie volgen. Een
onderdeel daarvan is ons aanbod aan jeugdactiviteiten. We
willen mee bouwen aan de samenleving en hiervan een leerproces maken. De vrijetijdsdienst zal in samenwerking met
het lokaal dienstencentrum de komende zes jaar de mogelijkheden onderzoeken om een degelijk gamma aan activiteiten
voor de jeugd te kunnen aanbieden. Dan heb ik het niet alleen
over sport en spel, maar ook over maatschappelijke thema’s.
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die ons boeien en waarop
we dieper willen ingaan. Infomomenten op onze maat, of uitstappen om onze grenzen te verleggen, dagen ons uit en verbreden onze kijk op de wereld.

7e plaats

Noël en Katia hebben elkaar gevonden om de Open Vld een
duwtje in de rug te geven. Ze delen ook een passie voor landbouw: Noël is net op rust, maar blijft actief met paarden en
Katia helpt haar man in de innovatieve landbouw.
Ons landschap wordt grotendeels gevormd door waardevol
agrarisch gebied. De weiden en akkers vormen het betoverend
kleurenpalet voor vele wandelaars en fietsers. De landbouwsector, haar landbouworganisaties, de Vlaamse agentschappen
en het gemeentebestuur hebben elk een rol te spelen in het
behoud van dit feeërieke landschap. Open Vld zal de komende
zes jaar samen met de landbouwsector de strijd aangaan tegen
erosie. Landbouw zal gepromoot worden via onze korte ketenen streekproducten. Nieuwe landbouwinitiatieven, zoals de
CSA-tuinen zullen gepromoot worden. Schadeloosstellingen bij
schade door weer en wind zullen door het gemeentebestuur snel
behandeld worden. Noël en Katia, beide landbouwers, blazen de
landbouwraad nieuw leven in.

Katia en Noël blazen de landbouwraad nieuw leven in.

Frederik François, Rita Vanmeerbeek en schepen Nicole Vanweddingen engageren zich als Ottenburgenaren graag voor de herwaardering
van de dorpskern in Ottenburg. Cruciaal hierbij is de inbreng van zo
veel mogelijk inwoners, die in september zelf al het startschot gaven
met “Ottopia” om de dorpskern te vernieuwen.

Centrum Ottenburg wordt opgewaardeerd.
Open Vld wil zich engageren om de dorpskern van
Ottenburg als kloppend hart van onze gemeenschap ook in de komende legislatuur te bewaren
en te versterken, op basis van ideeën van burgers.
We voorzien zeker in een veilige nieuwe huisvesting voor de Chiro, een absolute topprioriteit in ons
jeugdbeleid, zeker voor ex-chiroleden zoals Frederik François en Yasmin Fischer. We bekijken, op basis van jullie voorstellen, welke invulling we kunnen
geven aan de site die van de parking tot de pastorietuin reikt. Nicole Vanweddingen zal waken over de
bestaande groene tuin: er is absoluut geen sprake
van het verdwijnen van de groene long in de pastorietuin! Daarnaast ijvert Frederik François,
gesteund door de Open Vld fractie, voor
een multifunctionele invulling van de site:
voor jong en oud, voor individuen en
Iedereen die
verenigingen. De tuin moet haar cenmet het dorp
trale ontmoetingsfunctie behouden.
begaan is mag
De renovatie van het voormalige gemeentehuis van Ottenburg past evenzijn inbreng
eens in het plan, net als een te zoeken
Jullie inbreng en visie op de vernieuwing van de Ottenburgse dorpskern is
geven.
invulling voor dit statige gebouw. Wat de
meer dan welkom!
pastorie betreft: waarom deze niet in geWij kijken dus alvast uit naar jullie voorstellen. Rita,
lingen in het gebruik van deze
bruik nemen met kleinere vergaderruimten
Yasmin, Nicole en Frederik bieden jullie alvast een
gebouwen, we blijven zoeken naar
voor verenigingen, of ze herwerken tot kleinschaluisterend oor aan: jullie kunnen hen altijd aanspreeen bestemming of cultureel-educatieve invulling:
ligere woonverblijven voor inwoners? Zo geven we
ken om jullie ideeën te delen!
lezingen, studieruimte,...
een moderne en verantwoorde invulling aan ons
Tot slot: aangezien voetbalclub OHR nood heeft
gemeentelijk patrimonium. Gebouwen die (deels)
De inspraak is cruciaal: Open Vld werkt voor en saaan meer ruimte, nemen we best de voetbalsite
leeg staan zijn niet meer van deze tijd. Het kerkenmen met jullie!
mee op in dit dossier.
plan en het pastorieplan gaan op zoek naar invul-

De open partij voor iedereen

philippe
vervoort

3e plaats

De kick-off van de campagne vond plaats tijdens
het steakfestijn met de voorstelling van alle kandidaten. Net zoals we samen aan het beleidsprogramma werkten, zijn we samen in de weer
geweest om ons campagnemateriaal samen te
stellen en de verkiezingsborden te plaatsen. Als
voorzitter kan ik alleen maar fier zijn om een gedreven ploeg als deze te mogen leiden. We zijn er
als bestuurspartij voor iedereen en niet voor individuele belangen. Onze groep draagt deze ploegsfeer uit in al haar facetten. Onze boodschap is er
een van al onze kandidaten en heeft ook aandacht
voor mensen die niet op onze lijst staan. We willen

onze boodschap uitdragen via onze mandatarissen en jullie kunnen deze ook vinden op onze website. We zijn een open partij die zich graag inzet
voor Huldenberg. We luisteren naar alle partners
die bereid zijn om mee ons programma te helpen
realiseren. Een programma dat werd uitgeschreven op basis van gesprekken en ervaringen met
jullie allemaal.
Daar is het ons om te doen: geen geroep of slinks
commentaar achter de rug, maar gedrevenheid
om steeds beter te doen. Samen maken we het
nog beter, we gaan dat gewoon doen!

Samen met jullie wil Open Vld van Huldenberg een nog betere plaats maken om te wonen!

LOKALE BURGERKRANT
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ann schevenels

lijsttrekker provincie
voluit voor vlaams-brabant:
aangename stationsomgevingen
toerisme

meer veiligheid

provinciedomeinen
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sterke streekeconomie

meer hernieuwbare energie

wonen in eigen streek
onderhouden waterlopen

digitale toekomst

lage belastingen

meer fietssnelwegen
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Lijst van de burgemeester
= lijst nummer 6 van,
door en voor
Huldenberg!
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Uitvoerig
luisteren naar jullie
voorstellen en noden.
Greta Veeckmans, Marie-Pierre Nyatanyi en
gemeenteraadslid Noël De Clerck zijn trots op
de verwezenlijkingen van de voorbije zes jaar
in Sint-Agatha-Rode, met vooral de nieuwe
school met sport- en feestruimte en bijhorende parking. De school, een modern en zeer
functioneel gebouw, vormt de echte motor
van vernieuwing in het dorp. Zaal Ter Dijle voldeed niet meer aan de huidige gebruiks- en
energienormen en maakte plaats voor een
kiss-en-ridezone en parkeergelegenheid, zodat schoolgaande kinderen met minder uitlaatgassen geconfronteerd worden. Via het
voetwegje vanaf de parking of het autoluwe ’t
Veldeke komen de kinderen te voet of per fiets
veilig naar school. Verder is er de restauratie
van de kerk, met respect voor de historische
architectuur en de rol die het gebouw in het
verleden had in het dorp. Maar Open Vld stopt
zijn inspanningen niet in Sint-Agatha-Rode:
we bouwen tien sociale huurwoningen naast
de nieuwe school. De site wordt ook opgewaardeerd met een openbare speeltuin. De
pastorie blijft een doorn in het oog, maar zal
verkocht worden met het oog op de restauratie die ze verdient, door een eigenaar die er
voldoende middelen in investeert. De parking
langsheen de Potterstraat is na de rioleringswerken aan verfraaiing toe. Hiervoor zullen we
de ideeën van de inwoners verzamelen, waarna
we een studiebureau aan het werk zetten. Bij
Open Vld ligt de nadruk op participatie waarbij
Greta, Noël en Marie-Pierre een belangrijke rol
spelen. Aarzel niet om ze aan te spreken!

“Ook in onze dorpskern moeten
we oog hebben voor groen!”
Te veel verhardingen zorgen in Vlaanderen voor meer overstromingen. Vlaanderen wil af van deze overbodige, vaak
lelijke en onnatuurlijke bodembedekking. Open Vld gaat de
volgende zes jaar naar jullie luisteren om de verschillende
dorpskernen aan te pakken. Ik pleit voor meer groen in deze
kernen. In Ottenburg is vrijwel iedereen het ermee eens om
de groene pastorietuin te vrijwaren, maar elders moeten er
wat groenaanplantingen bij. Een vergroening of meer natuurelementen zorgen ervoor dat we meer genieten van onze
open ruimte. De natuur brengt rust en daardoor meer kwaliteit in ons leven. We verzamelen graag jullie ideeën hierover.
Deze zullen de basis zijn van dit verfraaiingsproject. Samen
voor mooie open ruimten!

Yasmin wil meer groen
in onze dorpskernen.
yasmin
fischer

11e plaats

De bewustwording omtrent de klimaatopwarming zorgde
reeds voor enkele stappen in de goede richting. Nu
moeten we ook nog gezonder gaan leven, want ook daar
klinken alarmsignalen.

We leven in een mooie
gemeente en als we gezond
zijn, genieten we daar samen
katia
langer van! 21e plaats
della faille
de limburg stirum

Huldenberg zag als eerste gemeente in de provincie VlaamsBrabant dat haar klimaatplan door Europa goedgekeurd werd.
Een bewijs van daadkracht en uitstekende samenwerking tussen de politieke beleidsmakers en het gemeentepersoneel. Ons
klimaatplan werpt zijn vruchten af en dat is ook goed voor onze
gezondheid. De komende zes jaar focussen we met jullie, de verenigingen en de scholen op lichaamsbeweging en gezondere
voeding. Het hoeven helemaal geen ingewikkelde trainingsschema’s of angstaanjagende diëten te zijn die ons helpen om
gezonder te gaan leven: een paar kleine aanpassingen zullen
onze gezondheid er al met krasse schreden op vooruit doen
gaan. We leven in een mooie gemeente en als we gezond zijn,
genieten we daar samen langer van.

In een wereld waar alles steeds sneller moet en er
ondanks de beste communicatietechnologie toch minder
gepraat wordt met elkaar, hebben we nood aan een
beleid op maat voor en door iedereen.

Marie-Pierre Nyatanyi, gemeenteraadslid Noël De Clerck en Greta
Veeckmans zijn trots op de verwezenlijkingen van de voorbije zes jaar in
Sint-Agatha-Rode.
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Anne-Marie wandelt vaak en maakt dan graag tijd voor een
babbel. “Een luisterend oor” is haar slogan voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Dit motto komt niet uit een of ander
boekje, maar is op haar lijf geschreven. Sinds haar carrière in
de bankwereld erop zit, heeft ze meer tijd voor een tochtje en
een babbel. “Praten met de mensen is de basis van ons programma”, aldus Anne-Marie. “Weten wat er leeft en welke de
noden zijn van mensen die we weinig ontmoeten of die niet zo
mondig zijn in groep, zijn cruciaal in het beleid van onze lokale
gemeenschap. Dan pas kunnen we praten over welke zorg, of
welke woonvorm er nodig is voor onze inwoners. Niet iedereen heeft dezelfde besognes en daarom is het goed mensen
aan te spreken!”

“Een luisterend oor” is de
slogan van Anne-Marie voor
deze gemeenteraadsanne-marie
verkiezingen.17e plaats
vanderseypen

We blijven inzetten
op ons sterk onderwijs.

Goed onderwijs is een belangrijke thema voor Kamil.
kamil
muyldermans

4e plaats

De resultaten van onze afgestudeerden bewijzen dat het onderwijsniveau van onze scholen hoog ligt. Het bewijst dat we
zeer gedreven leerkrachten en kleuterleiders(sters) voor de
klas hebben staan. Sinds geruime tijd hebben we de directieteams naar een hoger niveau getild en de eerste resultaten zijn
al merkbaar. Externe coaching en opleidingen moet naast het
lesniveau het welzijn op onze scholen bevorderen. De nieuwe
directieleden gaan hieromtrent nauw samenwerken en ervaringen met mekaar uitwisselen. Het welzijn van de leerlingen
staat centraal. De dialoog met ouders en ouderteams wordt
door het bestuur nauw opgevolgd. Om de leerlingen beter te
wapenen, vragen we meer aandacht voor vreemde talen in ons
lager onderwijs.

Verenigingen hebben ook een
maatschappelijke rol te vervullen. Wij willen
meer senioren bij de verenigingen betrekken.
Yannick heeft er al een paar jaar ervaring opzitten wat de integratie van de jeugd in zijn harmonie betreft. Sinds een paar
jaar zit 1-2-3-Harmonie in de lift. Dit is een win-win voor zowel
de kinderen als voor de harmonie. De harmonie wordt groter
en de kinderen leren spelenderwijs een instrument bespelen.
Nu moeten we ook aan de senioren en medioren denken. Velen krijgen meer tijd, maar durven de stap naar de vereniging
niet te zetten. Ze voelen zich te oud om lid te worden, terwijl
dit absoluut niet zo is. Elke vereniging kan mensen met ervaring gebruiken en waarom kan men ook als oudere niet iets
nieuws aanleren? Het houdt je jong en actief. In de harmonie
maken jong en oud samen plezier. Dit is een uitdaging voor de
komende zes jaar!

l’orfèvre

De Belgisch-Rwandese Marie-Pierre was
in het verleden reeds actief bezig met het
organiseren van allerlei activiteiten in Huldenberg om de Afrikaanse cultuur beter te
leren kennen. Ze vindt het belangrijk dat we
mekaar leren kennen. Integratie van oudere
mensen en nieuwkomers in de gemeente is
een verrijking voor ons socio-culturele verenigingsleven. Van in het begin zijn we hier
goed onthaald door onze buren, ouders van
andere kinderen, de leiding van de Chiro van
Ottenburg. Dat is een hele geruststelling als
je ergens in een nieuwe omgeving komt. Dit
hoort ook zo te zijn voor mensen die het
minder goed hebben. Zij moeten eveneens
kunnen deelnemen aan de lokale activiteiten
en hiervoor wil ik ijveren. We zijn al 15 jaar
inwoners van Huldenberg en ik ben al die
tijd geïnteresseerd en geëngageerd bezig
geweest met de ongelijkheid tussen man en
vrouw overal in de wereld. Nu wil ik me inzetten in mijn eigen dorp om kansen te creëren
voor iedereen die dat nodig heeft.

Je bent nooit te oud om te
leren, volgens Yannick.
6e plaats

yannick
de coster

Innovatieve projecten met
gegroepeerde woningen moeten een
plaats krijgen in Huldenberg.

Yves pleit voor een woonbeleid op maat van verschilyves lende situaties.
16e plaats

Diversiteit
is een
verrijking!

Betaalbaar wonen is een belangrijk deel van het woonbeleid
en dit niet alleen voor de jeugd. Ook tweeverdieners bevinden
zich niet altijd in de comfortabele situatie om een huis aan te
schaffen in Huldenberg. Door studies in samenwerking met
de provincie en de bouwmeester zal Open Vld een antwoord
proberen te bieden in deze problematiek. Betaalbaarheid is
een facet, maar ook qua woonvormen willen we antwoorden
bieden. Er is immers veel minder vraag naar grote woningen
met omvangrijke tuinen. Via bouwpromotoren kunnen we
ook kleine woningen optrekken. Voor bestaande grotere
woningen en imposante vierkantshoeves zullen we ook aangepast beleid voorzien met waar gewenst ruimte voor meerdere personen of gezinnen.

Marie-Pierre wil zich in Huldenberg
inzetten om kansen te creëren voor
iedereen die dat nodig heeft.

marie-pierre
nyatanyi

9e plaats

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 & eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040
Huldenberg
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Sluikstorten is
onaanvaardbaar!

Jan wil het sluikstorten in
Huldenberg een halt
toeroepen.

jan
vanderlinden

14e plaats

Sinds ik op rust ben, neem ik nog meer de fiets dan
vroeger. De fiets geeft mij tijd om na te denken en zo
heb ik ook meer aandacht voor de natuur rondom
me. Het doet me iets als ik sommige bermen bezaaid
zie met flessen en blikjes en ander afval. Onze mooie
landelijke gemeente verdient veel beter. Ook al zijn
opruimingsacties nobele initiatieven van vrijwilligers om dit probleem aan te pakken, blijft het een
maatschappelijk probleem dat diep ingebakken zit
en vraagt om andere maatregelen. Zonder inhoud
is de verpakking geen cent meer waard en wordt ze
gedumpt. We moeten daarom blijven sensibiliseren
en er moeten bovengemeentelijke initiatieven komen. Deze kunnen we op touw zetten met OVAM,
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Wij gaan met Open Vld 2.0 ook de komende
zes jaar voor transparant bestuur
De voorbije zes jaar heeft de dienstverlening in het
gemeentehuis en het sociaal huis grote sprongen
voorwaarts gemaakt. Het samenbrengen van beide
besturen was al lang de visie van Open Vld. Door de
aanpassing van het organigram krijgen onze burgers
nu een professioneler onthaal. Mensen worden snel
geholpen aan het onthaal en krijgen indien nodig
specifieke hulp van het back office. De communicatie naar de burger is dus al verbeterd, maar toch
blijven we zoeken naar nog betere manieren om te
communiceren met burgers via diverse kanalen. Wat
inspraak van burgers betreft zetten we nog meer
stappen vooruit want wij willen inspraak vanuit de
samenleving. Open Vld is de partij van alle burgers en
bestuurt samen met jullie!

“Open Vld is de partij van
alle burgers en bestuurt
samen met jullie!”
Rudy Vanlinthout

rudy
vanlinthout

19e plaats

Wij pleiten voor een afdoend plan waarop het sociaalen welzijnsbeleid gestoeld is, met maatregelen die voor
iedereen direct merkbaar zijn én een langetermijnvisie.
De vergrijzing is een enorme uitdaging. We kiezen
voor een zorgbeleid dat zich specifiek richt op de
autonomie van ouderen. Dit houd in dat we waardigheid, de integriteit en de levenskwaliteit van deze
groep behouden, waar nodig herstellen of zelfs verbeteren. We faciliteren het langer thuis wonen van
ouderen in samenwerking met verschillende partners. Door toedoen van een integraal beleid laten
we deze mensen deelnemen aan het socio-cultureel
leven in onze gemeente. Dit komt zeker de mentale
gezondheid van deze mensen ten goede. Het integraal beleid zorgt verder voor aangepaste woningen
Liesbeth heeft oog voor het
en mobiliteit, thuisverpleging waar nodig enzovoort.
welzijn van de oudere inwoVoor dit integraal sociaal- en welzijnsbeleid gaat
ners van Huldenberg.
liesbeth
18e plaats Open Vld de komende zes jaar!
moormann

6
lijst

gewoon doen•

