
Samen met onze 
partner gaan we er 

tegenaan, maar niet 
zonder jullie, want 

participatie staat met 
stip genoteerd in ons 

programma.

We hadden zeven stemmen tekort om de elfde 

zetel binnen te halen, een absolute meerder-

heid, maar we zijn absoluut tevreden met het 

resultaat. We durfden stilletjes op zetelwinst 

rekenen, maar dat we bijna de helft gingen ha-

len, kon niemand voorspellen.

We zijn zeer tevreden dat jullie het door ons 

gevoerde beleid wisten te appreciëren, maar 

vooral dat jullie het eens zijn met onze nieuwe 

beleidsvoorstellen. Het geeft ons een duidelijk 

mandaat om verder te werken aan de uitbouw 

van onze prachtige gemeente. We garanderen 

jullie nog meer inspraak dan de voorbije zes 

jaar.

We zijn eveneens uiterst tevreden in het ver-

trouwen in onze burgemeester. Danny haalde 

maar liefst 1867 stemmen van de 6495, dat is 

meer dan het totale stemmenaantal van de 

andere lijsten. Hij staat klaar om een nieuwe 

ploeg te leiden, vol enthousiasme en over-

gave. We zetelen vanaf januari met tien in de 

gemeenteraad, met maar liefst vier jongeren! 

Eveneens vier kandidaten zijn bij hun eerste 

opkomst verkozen! 

2870 maal bedankt Huldenberg 
voor jullie vertrouwen in ons beleid. 
2870 maal bedankt voor jullie steun 
in onze visie voor de toekomst.
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Fotoshoot in de lente: een enthousiast team.

Open beleid beloond

Onze dank-je-wel 
zal zich uiten in ons 
engagement. Daar 

mogen jullie op 
rekenen! Een nieuwe 

ploeg staat klaar.

De voorbije zes jaar hebben we een open be-

leid gevoerd en onze daadkracht getoond. We 

hielden ons niet bezig met het beschimpen 

van anderen, maar met het besturen van een 

gemeente. Als we overtuigd waren van onze 

keuze gingen we door, dat hebben jullie ook 

gezien en geapprecieerd. We waren even-

goed zo eerlijk en moedig om ook het slech-

te nieuws te brengen, omdat iedereen daar 

recht op heeft.

We hebben vooral vaart gemaakt, dossiers 

vanonder het stof gehaald en gezorgd dat ze 

goed opgevolgd werden. Allemaal omdat we 

onder mekaar Huldenbergenaren zijn en hard 

willen werken. Dossierkennis, inzet, mensen-

kennis, onderhandelen hebben de voorbije 

zes jaar geen windeieren opgebracht, maar 

resulteerde daarentegen in mooie projecten. 

We gaan dit de komende zes jaar nog meer 

doen: we kennen het huis, de mogelijkheden 

en de vele partners.

In de gemeenteraad zetelen voor Open Vld 

naast Danny Vangoidtsenhoven, burgemees-

ter en schepenen Nicole Vanweddingen en 

Philippe Vervoort nog Katia de Limburg Sti-

rum, Kamil Muyldermans, Yannick De Coster, 

Jef Verbist, Lisa Smets, Noël De Clerck en Luc 

Decoster. Yannick, Jef, Lisa en Luc namen voor 

het eerst deel aan de verkiezingen en werden 

meteen verkozen, chapeau!

Kamil, Yannick , Lisa en Jef zijn vanuit Jong Vld 

de gemeenteraad ingedoken. Een verjonging 

van de lijst die jullie eveneens beloonden. Ka-

mil vervangt deze legislatuur Nicole als eerste 

schepen. Daarnaast zal Kamil de gemeente- 

en de OCMW-raad modereren als voorzitter. 

Door nu al de dossiers op te volgen wordt Ka-

mil meteen een volwaardig lid van het college.

Yasmin Fischer en Frederik François 

zijn met respectievelijk 222 en 225 

stemmen net niet verkozen. Spij-

tig, want ze behaalden allebei een 

prachtig persoonlijk resultaat. Kamil 

haalde 468 voorkeursstemmen dat 

is bijna een verdubbeling van zijn re-

sultaat van 2012. Yannick De Coster 

(337), Jef Verbist (277) en Lisa Smets 

(264) behaalden bij hun eerste ver-

kiezing meteen een plaats in de ge-

meenteraad.

Jong Vld is al geruime tijd een snel-

groeiende vriendengroep. Ze heb-

ben op zijn minst één ding gemeen: 

hun liefde voor Huldenberg. Hun 

nauwe betrokkenheid en de vaste 

wil om deel te nemen aan het beleid, 

kregen we bevestigd vanaf de eerste 

besprekingen over de lijstvorming en 

daarna bij het opstellen van het par-

tijprogramma. We verwelkomen hen 

met open armen! 

Er werden vier Jong VLD’ers verkozen. Naast Kamil zijn ook Yannick, 
Jef en Lisa meteen verkozen in de gemeenteraad. Ze staan alvast te 
trappelen om erin te vliegen.

De tien nieuwe Open Vld-raadsleden.



www.openvldhuldenberg.be 

 
 
 
 

 
 

 
17de Breughelfeest 

Zondag 18 november 2018 

Doorlopend van 11.30u tot 16.00u 
 

De Linde 
Pastorijstraat 3, Ottenburg 

 
 

Elk eetformulier geeft recht op een gratis lot. Er worden 4 
waardebonnen van  50 euro verloot, in te ruilen bij de 

Huldenbergse handelaars. 
 

www.openvldhuldenberg.be 

Open Vld koos voor de tweede maal op rij 

voor recycleerbare verkiezingsborden. 

Deze werden door Philippe Vervoort naar 

het ophaalpunt van Open Vld nationaal 

gebracht. Ze worden gemalen en terug ge-

bruikt. Zo dragen we ons steentje bij om de 

afvalberg te verkleinen. We bedanken de 

inwoners die ons een plaats aanboden om 

deze klimaatvriendelijke borden te plaat-

sen.

Daarnaast vergeten we niet de mensen die 

Daarnaast vergeten we niet de mensen die 

achter de schermen ons programma mee 

promootten. “We hebben hard gewerkt 

om een evenwichtige lijst samen te stellen 

en een nieuw programma op te stellen. Ge-

durende de hele periode werden we extra 

gemotiveerd door mensen die hun steun 

betuigden of graag wilden meewerken aan 

onze campagne”, besluit Danny Vangoidt-

senhoven. 

Het campagneteam telt veel meer mensen 
dan de eenentwintig kandidaten. Voor hun 
hulp zijn we zeer dankbaar.

De mooie borden worden allemaal gere-

cycleerd.
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De bevoegdheden 
van de burgemees-
ter en de schepenen 
in het college 
samen met Groen. 
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Danny, burgemeester: politie, 

brandweer en veiligheid, onder-

wijs, ruimtelijke orde, communi-

catie en participatie, patrimoni-

um en grote investeringen.

Nicole (later Kamil), eerste sche-

pen: landbouw, trage wegen, toe-

risme, begraafplaatsen, kinderop-

vang, bevolking, de bibliotheek en 

cultuur.

Philippe: financiën, jeugd, sport, 

feestelijkheden en middenstand.

Luc Robijns (Groen): wonen, mi-

lieu, Noord-Zuid, mobiliteit, ICT, 

werken in eigen beheer. 

Gerda Vandenplas: (Groen): so-

ciale zaken en welzijn, senioren, 

dienstencentrum en dierenwel-

zijn. (de laatste twee jaar wordt 

dit eveneens een Jong VLD-ver-

kozene)

Het rapport van het monitoringcomité van okto-
ber geeft aan dat Vlaanderen goed op weg is om 
voor 2018 een structureel begrotingsevenwicht 
te bereiken. Vlaams minister van Begroting Bart 
Tommelein: “Verwacht wordt dat we net zoals 
in 2017 ook in 2018 een beperkt begrotingsover-
schot zullen boeken.”

De Vlaamse regering had de ambitie om vanaf 2017 
jaarlijks een begroting voor te leggen die structu-
reel in evenwicht is. Vorig jaar klokte de Vlaamse 
begroting uiteindelijk af op een overschot van 470 
miljoen euro. Volgens het rapport van het moni-
toringcomité van oktober is Vlaanderen goed op 

weg om ook in 2018 een begroting in evenwicht 
af te leveren. Momenteel ziet het er naar uit dat 
de begroting van 2018 een beperkt overschot van 
33,2 miljoen euro zal hebben.

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein: 
“De eerste indicaties van het monitoringcomité 
zien er positief uit. De begroting blijft structureel 
in evenwicht, er wordt zelfs een klein overschot 
verwacht. Dat terwijl we tijdens 2018, net als de 
voorgaande jaren van de legislatuur fors geïnves-
teerd hebben. We houden dus woord.”

Vlaanderen goed op weg 
om in 2018 begrotings-
evenwicht te behalen


