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gewoon doen•

Open Vld

Open Vld Huldenberg gaat het ‘gewoon doen’

Open Vld Huldenberg op 6

Democratie start bij de basis. Meer dan 350 leden deden hun
zegje hoe Open Vld het verschil kan maken om Huldenberg
nóg beter te maken. Het project en de lijst die vandaag
voor u liggen werd unaniem goedgekeurd door de afdeling.

lijst van
de burgemeester
Na zes jaar Huldenbergs bestuur wordt
zes ons lijstnummer voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi symbool voor
de komende zes jaar. Open Vld zal dankzij 21 sterke
kandidaten er alles aan doen om verder het verschil te
maken voor Huldenberg.

De Open Vld-lijst kan rekenen op mensen met een
hart voor de gemeente. Open Vld kiest ervoor om
een beleid te voeren op maat voor én geïnspireerd
door de inwoners van Huldenberg. Onze kandidaten
vertegenwoordigen alle deelgemeenten, alle leeftijden,
kortom elke Huldenbergenaar. Op de lijst staan

Een ambitieus programma...
dat we gewoon gaan doen!

“Wij willen opnieuw zes jaar
het verschil maken”

Ons verkiezingsprogramma voor 2019 is er! We lieten ons inspireren
door de zaken waar jullie wakker van liggen. Jullie weten ondertussen
dat Open Vld Huldenberg niet voor loze beloften staat. Wij zijn
doeners. Meer dan ooit rekenen we hiervoor ook op jullie, de burger.
In een volgende periode willen we daarom nog meer ruimte maken
voor burgerparticipatie. Als het van ons afhangt zal jullie inspraak de
volgende zes jaar het beleid mee kleuren. Veel leesplezier!

ingenieurs naast zorgverstrekkers, zelfstandigen,
schrijvers, journalisten en mensen op rust, maar
met allemaal één ding gemeen: de ambitie om onze
gemeente gezond te laten groeien.

gewoon doen.

Onze nationale liberale kopstukken leveren schitterend
werk op federaal en gewestelijk niveau, maar wij hebben
hier knappe koppen genoeg om het beleid te voeren
dat wonen in een mooie omgeving boordevol leven
garandeert. In deze editie van de burgerkrant laten we
jullie kennismaken met onze kandidaten en waar we met
Huldenberg heen willen tegen 2025.
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Waar willen we met
onze begraafplaatsen
heen?
Een begraafplaats ziet er vandaag niet meer
uit als pakweg twintig jaar geleden. Het is veel
meer dan een plaats voor rouwenden. Het zijn
plaatsen waar we even uitblazen of reflecteren.
De tijd dat dit lugubere plaatsen waren zijn dan
ook voorbij. Dit werd voor een eerste maal
aangetoond in Ottenburg: vandaag een oase
van rust in een groene omgeving met plaats voor
kunst en zitelementen. Het oud-strijderspark
straalt er tussen de tonen van de Last Post.
Andere realisaties
Ook de centrale begraafplaats in Huldenberg
werd uitgebreid met evenveel aandacht voor
de rust en de sereniteit. Onderhoudsvriendelijke paden en bermen zijn er cruciaal om
het zonder pesticiden netjes te houden. Het
kerkhof naast de Onze-Lieve-Vrouwkerk werd
eveneens gesaneerd en verfraaid met groene
stroken. De niveauverschillen werden er opgevangen met schanskorven. In Neerijse is
het beheersplan opgestart en in Loonbeek
plaatsten we een nieuwe muur met columbariumnissen en werd de module voor de urnen
vernieuwd. In Sint-Agatha-Rode is het wachten op de restauratie van de kerk, om dan met
het advies van de inwoners een nieuw plan op
te maken. Op alle begraafplaatsen werd een
inventaris gemaakt van de graven met lokaal
cultuurhistorisch belang.
Onze visie voor de begraafplaatsen is tevens
een garantie voor de toekomst van deze
plekken: netheid, sereniteit, en één met hun
omgeving. Open Vld Huldenberg garandeert
dat deze laatste rustplaats van mensen, in al
zijn vormen, veiliggesteld wordt voor iedereen.

Sluipverkeer stopt niet aan onze
gemeentegrenzen.
Door het dichtslibben van het verkeer rond Brussel hebben
we in Huldenberg steeds meer te maken met sluipverkeer.
Niet alleen krijgen we zo meer vervuilde lucht in onze
gemeente, ook onze wegen lijden onder het toenemend
zwaar vervoer. De Kaalheide is hiervan helaas een goed
voorbeeld. De straat werd decennia terug van asfalt voorzien,
zij het zonder fundering. Gevolg? Een nieuwe aanleg is
nodig want de opgelopen schade kan niet langer verholpen
worden. Als Open Vld zien we hier een opportuniteit om
rekening te houden met voetgangers en fietsers. De rijbaan
moet smaller gemaakt worden, wat de snelheid naar
beneden moet halen. Dit zal de veiligheid van onze zwakke
weggebruiker ten goede komen.

Jan Vanderlinden: “Huldenberg
moet gezond kunnen groeien,
dankzij goed onderhouden én
veilige straten.”

Een netwerk van trage wegen
voor Huldenberg.

Noël en Katia duwen de lijst van de
burgemeester

Dat we zeven trage wegen aanpakken per jaar merkten
jullie al. De oude paden creëren een boost voor ons
wandelnetwerk en zorgen voor een veilige verbinding,
vrij van gemotoriseerd verkeer. De recente opening
van een trage weg tussen de Hasselheide en de Kleine
Schoolstraat is hiervan een mooi voorbeeld. Het uitzicht
over de velden is er prachtig. Deze paden liggen dikwijls
langs landbouwvelden. We begrijpen weliswaar ook
de vrees van landbouwers voor zwerfafval en andere
ongemakken. Het sluikstorten moet streng aanpakt
worden, maar preventie en sensibilisering via de scholen is
hierbij aangewezen. Open Vld staat voor een open dialoog
met de landbouwers, om er zo voor te zorgen dat ieders
belangen en eigendomsrechten gerespecteerd blijven.

De chiro van Ottenburg krijgt nieuwe lokalen. Als
voormalig leidster ben ik zeer tevreden over deze ambitie
van onze partij. Ik weet zeker dat er samen met mij veel
mensen gelukkig zullen zijn.

Schepen Nicole Vanweddingen: “Rouwenden kunnen in Ottenburg vandaag
in alle rust en in een groene omgeving
afscheid nemen van hun geliefden en
deze blijvend herdenken.”
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Het oude schoolgebouw in het centrum van Ottenburg
is totaal afgeleefd. Sommige klassen worden enkel nog
gebruikt als opslagruimte. Bij hevige regenbuien regent het
er soms binnen. Samen met de inwoners van Ottenburg
zal er een plan opgemaakt worden voor de verfraaiing van
de dorpskern. Dat is het ideale moment om meteen aan de
herlocatie van de Chiro te denken. De jongens en meisjes
hebben nood aan spel- en vergaderlokalen, een grote
ruimte bij slecht weer en niet te vergeten, een bergruimte.
We waren destijds al blij dat we de lokalen ter beschikking
kregen en de verbruikskosten door het gemeentebestuur
gedragen werden, maar nu is het tijd voor een degelijke
infrastructuur. Samen zoeken we naar het beste resultaat.

Yasmin Fischer reserveert een
plaatsje voor de Chiro

We lieten ons niet van stuk brengen door valse beschuldigingen
in een pamflet. Uiteindelijk blijkt nu zwart op wit dat we de
juiste keuzes maakten, niet in het minst in het belang van onze
schoolgaande kinderen.

Circulatieplan werpt zijn vruchten af
Na een drietal dagen konden we reeds een
positieve balans opmaken van het door de
burgemeester opgestelde circulatieplan. De
ouders werden gebrieft door de leerkrachten
en de directie. Banners verduidelijkten het
circulatieplan voor de omwonenden. De
aanbevelingen werden door alle ouders goed
opgevolgd. De verkeerssituatie rond de nieuwe
school in Sint-Agatha-Rode is veel veiliger
dan voorheen. ‘t Veldeke is autoluw en de
kinderen komen te voet of met de fiets veilig
tot aan de school. Voor de bewoners rond de
school is het eveneens een verademing: weg
met de verkeerschaos, weg met lawaai van
auto’s. De nieuwe parking heeft zelfs de
drukke eerste schooldag met verve
doorstaan. Heel wat ouders liepen
“We worden
met hun kinderen mee en genoten
van de kleurrijke ontvangst door de
beloond voor
leerkrachten en Circus In Beweging.
ons doorzetDe parking kon de drukte goed
tingsvermogen” Burgemeester Vangoidtsenhoven: “De veiligheid bij scholen garanderen
aan. De kiss-en-ride bovenaan de
parking was eveneens een schot in
via een circulatieplan? Gewoon doen!”
de roos: de jonge telgen stapten uit
we de juiste beslissing namen,
Erfgoed, Natuur en Bos en Ruimte Vlaanderen.
de auto meteen het voetweggetje op.
Daar was het ons allemaal om te doen: een
een verantwoordelijkheid die een
Het resultaat was een bouwvergunning conform
bestuurspartij moet durven nemen. Dat we het op
de regels. Dergelijke beschuldigingen doen de
veilige schoolomgeving en minder fijn stof
in de nabijheid van de school. Het doet onze
een akkoordje gooiden met de buur om een stukje
politiek in het algemeen geen deugd. Open Vld
grond in ruil voor een bouwvergunning raakt kant
zorgt er intussen voor dat de veiligheid van onze
mandatarissen en het gemeentepersoneel veel
plezier om tevreden ouders en buren van de
noch wal. De bouwvergunning is het resultaat
kinderen op het terrein is gegarandeerd.
van oeverloos overleg met de agentschappen
school te ontmoeten. Het is het ultieme teken dat

Veilige schoolomgeving.
De provincie Vlaams-Brabant gaf een
subsidie van 20.800,10 euro om de verkeersveiligheid rond de gemeentelijke
basisschool Den Elzas te verhogen.

Frederik François
We blijven investeren in een veiligere schoolomgeving.

De subsidie van 20.800,10 euro voor werken die de schoolomgeving en -routes veiliger maken voor stappers en trappers. “De
gemeente nam maatregelen en deze maken
de route naar school en de schoolomgeving aantrekkelijker en veilig”, aldus Tom
Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit
van de provincie. De omgeving van GBS Den
Elzas kampte met een reeks knelpunten: er
werd overdreven snel gereden aan de Elzasstraat, vele schoolkinderen gebruiken de

gevaarlijke oversteek onderaan Smeysberg.
Bovendien was er op het schooldomein
geen fietsenstalling voor kleuters en personeel. Veilige en degelijke voet- en fietspaden
rondom de school waren schaars en auto’s
stonden fout geparkeerd op voetpaden.
Concrete maatregelen
Met de subsidies werden concrete maatregelen gerealiseerd die bijdragen tot het
duurzaam woon-schoolverkeer. Er is de wegversmalling ter hoogte van het kruispunt van
Smeysberg met het IJsepad. We plaatsten
LED-zebrapadverlichting aan de oversteekplaats en er werd er een extra overdekte fietsenstalling gebouwd op de school.

LOKALE BURGERKRANT

3

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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Het epicentrum van Loonbeek
Voorzitter Jong VLD
toont zich tevreden
met kieslijst
Het resultaat ag er zijn! Open Vld Huldenberg
heeft een evenwichtige lijst met kandidaten
uit alle geledingen: jong, minder jong, actief,
op rust, uit de verschillende deelgemeenten,
noem maar op. De kandidaten hebben
uiteenlopende interesses, met eenzelfde
doel: Huldenberg nog beter maken om in te
leven. Het belangrijkste doel van een lokaal
bestuur. De jeugd is sterk vertegenwoordigd
met Yannick, Yasmin, Lisa, Jef, Frederik en
mezelf. Je zal merken dat het hoofdstuk
jeugd in ons programma nog meer aandacht
kreeg dan voorheen. Want dat is een sterkte
van onze Open Vld-afdeling. Iedereen werkt
mee aan het programma waarmee we naar
de inwoners trekken. Voor de jongeren van
mijn generatie is betaalbaar wonen een hottopic. We gaan er nog meer op inzetten.
De jeugd zal vertegenwoordigd zijn in alle
woonoverlegmomenten. We gaan actief
meewerken aan de ruimtelijke beleidsplannen
om een kader te scheppen waar betaalbaar
wonen een voorname plaats krijgt. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor de jongeren, ook
voor starters is het moeilijk om een lapje
grond of een huis te kopen. Verder gaan we
op zoek naar initiatieven naast muziek, sport
en dans om jongeren te activeren. Ik denk dan
aan STEM om jongeren de kans te geven om
in een leuke sfeer te kunnen experimenteren
met wiskunde, techniek, wetenschap en
technologie. Het is een kleine greep in de
acties die we voor de jeugd voor ogen hebben.
Ga eens een kijkje nemen op onze website en
je verneemt er alles over.

Als er een feest op de school georganiseerd
wordt, dan is bijna elke inwoner aanwezig. Het is
het beste bewijs dat de school een bindmiddel
is voor het sociale leven in Loonbeek. We vinden
het belangrijk dat de school blijft bestaan en
vinden hiervoor gehoor bij onze partij. In het
programma van Open Vld werden bovendien
nieuwe lokalen voorzien. Het zal erop aankomen
de oude klassen en sanitaire ruimten in een mum
van tijd te vervangen, zodat de lessen niet hoeven
onderbroken te worden. Indien mogelijk jagen we
hiervoor op subsidies van Vlaanderen, maar een
procedure van tien jaar afwachten zit er niet in.
Open Vld bracht al een gedeeltelijke oplossing
door twee nieuwe klassen te bouwen boven de
zaal. Nu zijn de andere lokalen aan de beurt.

“Het schooltje in Loonbeek is veel meer
dan een onderwijsinstelling: het is het epicentrum van onze deelgemeente”,
aldus Luc en Yannick in koor.

Lokale handel zorgt voor
dynamisch Huldenberg

“De lokale handel verdient onze
steun: ze zijn een belangrijk onderdeel voor onze samenleving”, aldus
zelfstandig kledingontwerpster
Greta Veeckmans.

In ons programma gaat er veel aandacht naar de
lokale economie. Het spreekt vanzelf dat we bij Open
Vld al onze inkopen bij de lokale handelaars doen.
Als gemeentebestuur moeten we de lokale handel
promoten. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan
het verenigingsleven en zijn een trefpunt voor een
leuke babbel met je buren. We moeten ervoor zorgen
dat onze horeca en winkels vlot te bereiken zijn met
de fiets, te voet, met de auto en met het openbaar
vervoer. Toegankelijkheid is cruciaal voor onze
ondernemers. Een winkel in de kernen heeft ook een
belangrijke rol voor minder mobiele inwoners. We
zien maar al te vaak dat winkels verdwijnen en dan is
het vooral voor deze mensen niet eenvoudig om aan
basisproducten te geraken.

Open Vld is de partij voor iedere
Huldenbergenaar.

Kamil Muyldermans: “Gewoon doen,
daar begint het mee, ook met het geven
van kansen aan de jeugd”
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Vanaf de eerste ontmoeting met de verschillende
kandidaten was het me al meteen duidelijk dat er ruimte
was voor de verscheidenheid van de groep. Er werd
gevraagd naar onze ervaringen uit gesprekken met
inwoners om tot een gevarieerd programma te komen.
Het resultaat mag er wezen. We doen ook wat we
zeggen. Dat konden jullie reeds merken aan het beleid
van de voorbije zes jaar. Open Vld gaat nu nog een stap
verder en wil inzetten op actieve burgerparticipatie.
De moderne bestuurder luistert naar zijn kiezers,
maar durft beslissingen nemen wanneer nodig. In deze
groep is alles aanwezig om dit te verwezenlijken. Samen
maken we er iets moois van. Lees het rustig na op onze
website of spreek er ons gerust over aan.
https://openvldhuldenberg.com/

“We luisteren naar iedereen en bouwen een programma op in alle openheid”, zegt Yves L’ Orfèvre, al 25 jaar
een bejubelde postbode met
een hart voor Huldenberg.

Christine Lamal neemt het op
voor de mantelzorger

“Mantelzorgers zijn begaan
met andere mensen, ze verdienen dan ook onze aandacht en
respect”, zegt OCMW-raadslid
Christine Lamal.

We worden steeds ouder en willen langer thuis wonen. Dit
brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Niet iedereen
is even mobiel en kan volledig zelfstandig alleen wonen.
Het is daarom belangrijk dat er mensen uit je omgeving een
handje toesteken. In Huldenberg is er vandaag te weinig
werk gemaakt van een toelage voor de mantelzorger, dus dat
wordt dringend tijd! Het is de mensen in vele gevallen niet om
de kleine financiële toelage te doen, maar als lokale overheid
toon je zo dat je de inzet van deze mensen apprecieert. De
mantelzorger zorgt er in vele gevallen voor dat mensen
langer thuis kunnen blijven wonen, wat de maatschappij ten
goede komt. De premie voor de mantelzorger staat in elk
geval in ons programma gebeiteld.

Plan tegen de eenzaamheid
Anne-Marie en Rita weten waarover ze spreken.
Ze gaan wel vaker op bezoek bij ouderen om
een babbeltje te slaan of wat te helpen in het
huishouden als het even wat minder gaat.
“Regelmatig breng ik bezoekjes bij de oudere
alleenstaanden in de buurt. Dan doe ik zo
nodig wat inkopen of sla gewoon een babbel”,
vertelt Rita. “Het is inderdaad zo dat niet
iedereen dagelijks de tijd heeft om bij familie
of buren binnen te springen. Nochtans fleuren
de mensen op als ze een bezoekje krijgen”,
aldus Anne-Marie. Via verschillende kanalen
moeten we de eenzame opsporen: bv. via
verplegers, dokters of de postbode. Het lokaal
dienstencentrum kan vervoer of bezoeken
organiseren. Een stapje naar een fijne gemeente
voor iedereen. Want iedereen telt mee!

Hoorde u al van SdG’s van de VN? Dit zijn
de duurzame ontwikkelingsdoelen die alle
facetten van ons leven omvatten. Het is
belangrijk dat we als gemeente meestappen
in dit verhaal, want veel begint bij ieder
van ons. Met de SDG’s willen we armoede,
honger en slechte gezondheidszorg bannen.
Daarnaast moet iedereen toegang krijgen
tot kwaliteitsvol onderwijs. Dit zijn allemaal
items waar we als lokale overheid een bijdrage
kunnen leveren. We kunnen zorgen voor een
toegankelijke dienstverlening voor iedereen
en de korte keten promoten, wat we reeds
doen met ons fairtradelabel. De VN vraagt
onze aandacht voor de planeet en we zetten
alvast een stap in de goede richting met ons
Klimaatplan. Tijdens de volgende legislatuur
zal het college de nodige stappen ondernemen
om deze duurzaamheidsdoelen na te streven.
De Vereniging Voor Steden en Gemeenten
wordt hierin onze partner. “Iedereen is
begaan met de wereld, dus is ons engagement
vanzelfsprekend”, aldus Marie-Pierre.

Rita en Anne-Marie zij aan zij tegen de
eenzaamheid. “Het is belangrijk dat we
iedereen zoveel mogelijk bij het sociale
leven betrekken. Af en toe een bezoek is
al een begin.”

Mijn ervaringen bij Kiwanis
hebben me wakker gemaakt.

Liesbeth Moormann: De Druivenstreek
kent een hoge levenstandaard, maar
ook hier is verdoken armoede. Mijn
ervaringen bij Kiwanis hebben me wakker gemaakt, daarom is mensen helpen
mijn motto.

Op naar een
betere wereld

Liesbeth zet zich al jaren in bij Kiwanis. Een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Wij kiezen
ervoor locale goede doelen in de Druivenstreek te ondersteunen om hun werking in de sociale sector te garanderen. Een lokaal bestuur kan ook liefdadigheidsinstellingen helpen. Momenteel is voor onze Open
Vld-afdeling Voedselhulp Overijse de prioriteit. In de
zoektocht naar een nieuwe locatie, kwamen de afgevaardigden van Voedselhulp Overijse, de gemeenten
Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg bijeen.
Tussen de gemeentebesturen worden principiële afspraken gemaakt om de huur van een nieuw lokaal te
betalen. Een goede zaak voor de vele mensen uit onze
buurt die het niet zo makkelijk hebben.

Marie-Pierre Nyatanyi: “Duurzaamheid
is het sleutelwoord.”

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: kevin.hens.stagiair@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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Een moderne bibliotheek is meer
dan een verzameling boeken.
“Reeds twee legislaturen wordt er budget voorzien om een bib te
bouwen. Voor Open Vld was en is het een prioriteit”, constateert
journaliste Lisa Smets. De nieuwe verantwoordelijken voor de
bib in Neerijse brachten al heel wat modernisering mee, maar ze
worden beperkt door de ongeschikte lokalen. We hebben nood
aan een nieuw gebouw om te voldoen aan de huidige normen.
We moeten eraan denken dat het nieuwe gebouw voor iedereen
gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.

Lisa Smets: “Onze gemeente
heeft nood aan een moderne
bibliotheek.”

Eventueel is een combinatie met een toon- en archiefruimte voor
de Heemkundige Kring een goede oplossing. De Heemkundige Kring
bewaart ons lokaal erfgoed en heeft nood aan een degelijke ruimte
voor haar werking en het tentoonstellen van ons patrimonium.

Communicatie en bereikbaarheid
staan centraal
Zeker voor de jeugd is een gsm niet meer weg te denken
uit hun sociaal leven. Er lopen gesprekken over nieuwe
antennes en er werd reeds een bijkomende mobiele
gsm-mast vergund. Door ons glooiend landschap zijn
er plaatsen zonder mobiel bereik. Deze blindspots
bleken al nefast tijdens een evacuatieoefening van
de nooddiensten in Sint-Agatha-Rode. Op een
esthetisch verantwoorde manier en met respect voor
omwonenden en het landschap moeten we dit verder
aankaarten bij de providers. In het gemeentehuis, de
bib en de zalen voorzagen we al gratis wifi, maar het
openbaar netwerk voldoet niet meer aan de actuele
verwachtingen. We onderzoeken welke mogelijkheden
Huldenberg heeft om op korte termijn een oplossing
aan te reiken.

Jef Verbist: “Mobiele bereikbaarheid voor iedereen is en must.”
jef
12e plaats
verbist

Huldenberg, een
financieel gezonde gemeente
We hebben vanaf het begin gewaakt over de
financiële toestand van onze gemeente. Op het
einde van deze legislatuur kunnen we uitpakken
met een mooi resultaat. Niettegenstaande
de grote investeringen wisten we toch nog de
leninglast te verlagen. En zoals beloofd deden
we dit zonder de belastingen te verhogen. De
volgende legislatuur wordt het niet anders:
we bouwen verder de schuld af en we blijven
investeren in ons patrimonium. Naast de
grotere rioleringswerken en het budget dat we
voor de bibliotheek voorzien, hebben we ruimte
voor wegdekherstel, betere lokalen voor de
jeugdbewegingen en de verdere uitbouw van
ons voet- en fietspadnetwerk. Een nieuw en
ruimer complex voor onze voetbalvereniging
dringt zich op en zal in het budget opgenomen
worden. De noodzakelijke verbouwing van
de school in Loonbeek komt er ook. Net zoals
de vorige legislatuur doen we dit alles door
subsidies van hogerhand binnen te rijven en
zoals eerder gezegd zonder de belastingen te
verhogen. Verder maken we een budget vrij voor
initiatieven van verenigingen die een belangrijke
bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven
of evenementen die Huldenberg promoten.
Toerisme - en dan vooral de serres in onze
Druivenstreek - krijgen ook onze aandacht.
Wie een serre bouwt of renoveert kan op een
premie rekenen. En hoeft het nog gezegd: we
blijven investeren in ons kwaliteitsvol onderwijs
en steken nog een tandje bij op het vlak van
verkeersveiligheid. Gezonde financiën is de
basis voor een mooie en leefbare gemeente.

Lokaal dienstencentrum nog
meer op maat van Huldenberg

Rudy Vanlinthout: “Een belangrijke rol is weggelegd voor het
dienstencentrum.”

Sinds de verhuis van het Blauwhof naar het centrum
van Huldenberg is er al veel veranderd in het lokaal
dienstencentrum ‘t Pijlijser. We bereiken meer mensen
en dat is een goede zaak. De betere samenwerking
met de dienst vrije tijd is hier niet vreemd aan. Een
geïntegreerde aanpak op maat voor Huldenberg is
altijd al de wens van Open Vld geweest. In de toekomst
moeten we lokaal onderzoeken hoe we onze inwoners
nog meer van dienst kunnen zijn. Het overleg met
verenigingen en vrijwilligers kan nog uitgebreid worden
en zal de dienstverlening ten goede komen. We hebben
een belangrijke rol te spelen in het welzijn van onze
inwoners door hen uit hun isolement te halen; een
typisch verschijnsel van de vergrijzende bevolking.

Schepen Philippe Vervoort waakt
als een goede huisvader over
onze financiën.

gewoon doen•

