
Onlangs zaten we samen met de voorzitters van de 
dorpsraden om de samenwerking voor de komende 
zes jaar te bespreken. We zijn blij te horen dat de 
dorpsraden van Loonbeek en Sint-Agatha-Rode een 
doorstart zullen maken. Voelen mensen zich geroe-
pen om er eentje op te starten in Huldenberg, dan zou 

dat super zijn. In Ottenburg hebben ze de handen vol 
met Ottopia, de Ottenburgenaar tekent er mee aan 
de dorpskernvernieuwing. In Sint-Agatha-Rode kun-
nen ze dit ook op de planning zetten, want ook daar 
is het centrum aan vernieuwing toe. In Loonbeek 
denken ze na over de invulling van de pastorijsite en 

Neerijse draait zoals steeds op volle toeren. De ad-
viesraden kunnen hun werk eveneens verder zetten 
en hun samenwerking met het bestuur evalueren. 
Wie individueel wil meedenken kan ook opgenomen 
worden in adviesraden of werkgroepen. We houden 
de vergaderdruk zo laag mogelijk en de vergaderin-
gen efficiënt, met een strakke agenda. We doen een 
speciale oproep voor de adviesraad voor ruimtelijke 
ontwikkeling GECORO. Wie met de materie bekend 
is of interesse heeft kan mee nadenken over hoe Hul-
denberg er in de toekomst gaat uitzien.

Samen maken we 
er iets mooi van
Ons Open Vld team verheugt er zich op om samen te werken 
met de advies- en dorpsraden, maar ook elke inwoner kan 
zijn steentje bijdragen. Samen het beleid uit tekenen brengt 
ons dichter bij elkaar en levert nieuwe ideeën op.

Allemaal samen voor de toekomst van Huldenberg.

Doe mee!

de lokale burgerkrant Open Vldnr 1 - 2019

huldenberg
gewoon doen•

Dit is een oproep om mee te denken over 
de toekomst van Huldenberg! 

Dit kan via de dorps- of adviesraden 
of neem contact op met danny.
vangoidtsenhoven@huldenberg.be

Op pagina 4 en 5
blikken we terug
op onze nationale
nieuwjaarsreceptie
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Woord van 
de voorzitter

Dat “Open Vld Huldenberg”, samen met Groen, 
eensgezind en vol vertrouwen uitkijkt naar de 
toekomst onder het motto “gewoon doen” en 
“participatie” stoot blijkbaar een aantal men-
sen tegen de borst. Gefrustreerde mensen, die 
nu reeds 3 maanden aan de zijlijn staan te roe-
pen. Het volgende staat te lezen in De Serrist: 
“De nieuwe meerderheid voorziet de komende 
zes jaren drie verschillende schepenen voor 
sociale zaken. Het is duidelijk dat deze bevoegd-
heid niet ernstig genomen wordt. De continu-
iteit van dossiers komt in gedrang. We staan 
klaar voor een positieve en constructieve, maar 
kritische stem in het gemeentebeleid”. Wel nu, 
niets is minder waar. Mijn ex-collega-schepen 
en tevens ex-voorzitter van CD&V heeft blijk-
baar nog steeds niet begrepen dat je met af-
breuk en onwaarheden in de politiek niets be-
reikt, integendeel. Het zal ons engagement in 
geen geval beperken. Als ik de gedrevenheid van 
onze nieuwkomers zie, een logisch gevolg van 
ons succes in oktober, weet ik dat dit de weg is 
naar positieve resultaten. Wij gaan hard blijven 
werken en storen ons niet aan de afgunst van 
egotrippers. Samen met jullie tekenen we een 
participatief traject uit om Huldenberg beter te 
maken voor iedereen! We boeken vooruitgang 
in vele dossiers, zoals je kan lezen in deze editie, 
veel  leesplezier!

Philippe Vervoort neemt deel met de jeugd aan zijn zij aan de parlementsverkiezing.

Als afgevaardigde van de regio in de nationale par-
tijraad van Open Vld kijk ik met positivisme naar de 
toekomst. Op vraag van de partij ben ik kandidaat 
voor de Vlaamse verkiezingen. Samen met burge-
meester Tim Vandenput, collega-schepenen Eva De 
Bleeker en Joris Pijpen uit Hoeilaart en Dirk Devroey 
en Sebastien Dewailly uit Overijse, zijn wij klaar om 
de Druivenstreek donker blauw te kleuren en met 
ons engagement onze stempel in Brussel te drukken. 
Het is voor ons als gemeente belangrijk om vertegen-

woordigd te zijn, zowel op federaal als Vlaams niveau. 
De uitdaging is groot, doch zijn wij er ons van bewust 
dat het sociaal beleid, het klimaat en ons milieu de 
topics zullen vormen van deze verkiezingen en daar 
willen wij als Open Vld Huldenberg voluit voor gaan. 
Onze toekomst en deze van onze kinderen en klein-
kinderen zijn uiterst belangrijk, niet enkel in woorden 
maar in daden. Gewoon doen! 

Onze gemeente is niet de meest evi-
dente om rioleringen aan te leggen 
omwille van zijn valleien en plateaus. 
Er is een inhaalbeweging aan de gang, 
maar er is nog veel werk. Op de Raad 
Van Bestuur van de Riobra, dat voor 
de aanleg van rioleringen in Vlaams 
Brabant instaat, werd onze burge-
meester unaniem voorgedragen 
als voorzitter. Het biedt ons de op-
portuniteit om de de nog uit voeren 
werken van dichtbij op te volgen en 
de resterende werken op de agenda 
te plaatsen. Huldenberg kan er enkel 
beter van worden!

Voorzitter riobra

Philippe komt 
op voor ons!

Philippe Vervoort

Via de raad van bestuur vragen we aandacht voor 
Huldenberg.
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De continuïteit in het sociaal beleid zal niet lijden 
onder de twee schepenwissels. Het reilen en zeilen 
van de huidige schepen wordt namelijk nu al goed 
gevolgd door de opvolgers. Wij werken met een plan 
aan het sociaal welzijn, in tegenstelling tot de voor-
bije zes jaar. 

Vorige legislatuur vroeg Open Vld naar ondersteu-
ning van de mantelzorger, wat door de toenmalige 
OCMW-voorzitter werd uitgesteld tot de gemeen-
teraad van februari 2019. Tot ieders verbazing kwam 
nu ook vanuit de oppositie een voorstel om de man-
telzorger te ondersteunen. Dit met een premie 
van 35 euro. Dat voorstel, waar zes jaar op 
werd gebroed, werd te licht bevonden 
door de gemeenteraad en niet goed-
gekeurd. Open Vld wil namelijk een 
premie van 50 euro én begeleiding 
van mantelzorgers. Wat past in ons 
geïntegreerd en breed zorgplan. 
Samen met onze coalitiepartner 
werken we dat plan uit. Een slim 
buurtwerk om de zorgnood te de-
tecteren en een socio-cultureel leven in 
Huldenberg waar zoveel mogelijk mensen 
aan deelnemen, inclusief ouderen. Dit alles in het 
kader om zo lang mogelijk waardig en autonoom 
thuis te kunnen wonen. Om hierin te slagen passen 
we het programma van het lokaal dienstencentrum 
aan waar nodig. Verder is de actieve medewerking 
van de dienst vrije tijd en de inzet van vrijwilligers cru-

ciaal in ons sociaal plan. 
Diezelfde CD&Ver slaagde erin een tweede keer ie-
dereen te verbazen wanneer hij zei dat het bekend-
maken van de betalingen van sociale premies aan de 
gemeenteraadsleden voor hem niet kon. Waar haalt 
iemand het in zijn hoofd om de gemeenteraadsleden 

te wantrouwen? Gemeenteraadsleden die nota bene 
allen een eed aflegden en vol overgave in de gemeen-
teraad zetelen. Dat kunnen wij niet vatten. Iemand die 
verliest en daar toch met opgeheven hoofd mee kan 
omgaan is niet iedereen gegund.

Een geïntegreerd en 
breed sociaal beleid

Ex-voorzitter van het OCMW (CD&V) heeft de verkiezings-
nederlaag van oktober nog niet verwerkt. Zijn beloofde 
constructieve medewerking werd omgebogen in een 
beschamend wantrouwen van de gemeenteraadsleden. 
Ongezien.

Bij de pinken
Het mandaat dat we van jullie bij de gemeen-
teraadsverkiezingen kregen gaf ons een echte 
boost. Onze tien gemeenteraadsleden en drie 
BCSD-leden zijn er vol ambitie ingevlogen. 
Hun enthousiasme is de motor van ons beleid. 
Om hun leergierigheid te bevredigen, werd in 
de politieke cel van Open Vld Huldenberg een 
lespakket voorbereid om onze verkozenen 
en medewerkers met de complexe materie 
van het lokaal beleid vertrouwd te maken. “Ik 
begeleid hen in hun kennismaking met ons 
beleid, waarvan de koers door demografische 
en historisch ruimtelijke gegevens bepaald 
wordt. Daarnaast help ik hen hun weg te vin-

den in de brede waaier van Vlaamse agent-
schappen, provinciale diensten en intercom-
munales en hun betekenis voor Huldenberg. 
Zelfs de gemeentelijke boekhouding wordt 
helemaal uitgeplozen. Op die manier raken 
alle verkozenen met de financiële huishou-
ding van onze gemeente vertrouwd. Om af te 
sluiten dompel ik ze onder in de lopende in-
vesteringsdossiers. De honger van de groep is 
groot.” vertelt Danny. “Toen ik begon, moest 
ik alles uitzoeken. Vandaag pakken we het 
professioneler aan en ondersteunen we de 
nieuwkomers.”

Open Vld wil 
premie van 50 euro 

én begeleiding 
voor mantel-

zorgers.

Voor een leergierig publiek uitleg geven is geweldig.

 10 verkozenen voor een sociaal Huldenberg
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Welkom in het land 
van de doener!
Op 21 januari vond de 
nationale nieuwjaarsreceptie 
van Open Vld plaats in het 
nieuwe Brusselse museum 
Kanal – Centre Pompidou. 
Het werd een groot succes 
met een recordaantal van 
2.700 aanwezige militanten. 
Partijvoorzitter Gwendolyn 
Rutten zette in haar 
toespraak meteen de toon 
voor het nieuwe jaar:

“Wij zijn boordevol ambitie voor ons land. Wij willen 
het stap voor stap beter maken. Samen met alle doe-
ners die vroeg op staan en laat gaan slapen, die me-
kaar helpen, die de problemen oplossen, met de han-
den uit de mouwen en de voeten op grond.” Rutten 
schoof drie thema’s naar voor waar meer dan ooit 
liberale ambitie nodig is: de economie, het klimaat en 
migratie.  

“Wie werkt, moet daar nog meer voor beloond wor-
den. Of je nu voor een baas werkt, of zelfstandig bent. 
Of je nu net begint, of promotie maakt. En wanneer je 
een heel leven lang hard gewerkt hebt, dan verdien je 
een goed pensioen. De voorbije jaren verlaagden we 
de belastingen, maar we zijn er nog niet. Ze moeten 
nog verder naar omlaag. En er moeten ook nog meer 
mensen aan de slag”, zei Rutten. De voorbije jaren wer-
den er meer dan 250.000 jobs gecreëerd. Nu moeten 
we deze jobs invullen. “Door kansen te geven, met een 
goede begeleiding, met herscholing. En met als stok 
achter de deur de beperking van de werkloosheids-
uitkeringen in de tijd. Want hoe meer mensen werken, 
hoe meer we solidair kunnen zijn met wie het moeilijk 
heeft.” 

“We willen ook goed kunnen leven, op een gezonde 
planeet. We investeren al jaren in de oplossingen van 
morgen: we werken aan hernieuwbare energie, we 
leggen zonnepanelen, bouwen windmolens op land 
en op zee, we investeren in energiezuinige woningen 
en gebouwen”, klonk het. Maar we moeten volgens 
de voorzitter nog ambitieuzer durven zijn. “Op een 
manier zodat iedereen kan meedoen. Ook wie geen 
dikke spaarboek heeft. Wie denkt dat we dit probleem 
oplossen met regelneverij, betutteling, onteigening of 
meer belastingen vergist zich. Het klimaat heeft het lef 
van de jonge klimaatspijbelaars nodig. Maar vooral ook 
een business model waarbij we burgers en bedrijven 
verleiden om te investeren in duurzame oplossingen 
die goed zijn voor het klimaat én hun portefeuille!” 

werken 
laten lonen.

leven in een
gezond land.

Wie werkt, moet daar nog 
meer voor beloond worden. 
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streng en
rechtvaardig
migratiebeleid.

Veel Belgen maken zich grote zorgen over migratie, 
het derde thema van de nieuwjaarstoespraak. “We 
kunnen niet de hele wereld opvangen. We hebben 
grenzen nodig”, zei Rutten. “Europa moet haar bui-
tengrenzen beter bewaken. Meer investeren in vrede 
en in de opbouw van haar buurlanden. Één Europese 
unie betekent voor ons ook één asielbeleid, met 
duidelijke regels voor iedereen. En wie die spelregels 
volgt kan op ons rekenen. Wie misbruik maakt van 
ons systeem pakken we keihard aan. We zijn streng, 
maar rechtvaardig. We stellen orde op zaken op asiel 
en migratie, dankzij Maggie De Block.”

Rutten besloot haar speech met een warme oproep 
aan alle doeners die ons land rijk is: “Onze samenle-
ving is te belangrijk om ze aan extremisten te laten. 
Het klimaat is te belangrijk om aan mensen met het 
vingertje te laten. En de economie is te belangrijk om 
ze aan de socialisten te laten. Laten we de lat dus ho-
ger leggen! Doe mee! Samen maken we ons land stap 
voor stap beter!”
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Rita 
Vanmeerbeek
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Peter Willems
Bestuurslid

Bertrand 
Vervoort
Bestuurslid 
Secretaris Jong Vld 
Huldenberg

Gunther 
Debois
Bestuurslid

Philippe 
Gregoir
Bestuurslid

ONZE MENSEN



Eindelijk vooruitgang 
in de verhuis van de 
bibliotheek
Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven kreeg van 
het college de opdracht een doorbraak te forceren in 
de zoektocht naar een nieuwe thuis voor de gemeen-
telijke bibliotheek. Sinds vele jaren werd naar de mid-
delen gezocht om deze verhuis mogelijk te maken. De 
gebouwen in de Donkerstraat zijn verouderd, te klein 
en voldoen niet meer aan de eisen van een moderne 
bibliotheek. “Na lang zoeken zag ik een mogelijkheid 
in het centrum van Huldenberg. Door het vertrek van 
kinderdagverblijf Biebelbox, naast het gemeentehuis, 
kwam het gelijkvloers van hun gebouw vrij. Met een 
oppervlakte van 370 m2 een ideale ruimte voor onze 

bib. Na een positief gesprek met de eigenaars en de 
overige bewoners van het gebouw stond niets het 
dossier nog in de weg en ging het richting gemeente-
raad. Met deze oplossing vermijden we de aankoop 
van een nieuw gebouw. Daardoor zal de nieuwe bib 
niet alleen sneller toegankelijk zijn, maar ook vlot be-
reikbaar door zijn ligging in het centrum van Hulden-
berg. In de toekomst komt er zelfs een ingang langs de 
achterzijde van het gebouw, via de parking van sport-
hal de Kronkel,” verklapt burgemeester Vangoidtsen-
hoven.

De werken aan de Stroobants-, Steenbeek- en Pot-
terstraat verlopen vlot. Met Besix hebben we een 
sterke aannemer getroffen en dat voel je aan de 
manier waarop ze de werken aanpakken. Wekelijks 
volgen we de werf op en op een paar akkefietjes na, 
verloopt alles zoals voorzien. Enkel bij het plaatsen 
van verkeerslichten op het kruispunt met de Wolfs-
haegen moest, door toedoen van de Watergroep, 
in laatste instantie nog een sleuf gegraven worden 
voor het vervangen van een grote watertoevoer-
buis van asbest. Weldra is de verbinding tussen 
Smeysberg en Wolfshaegen echter terug berijd-
baar. 

Stroobantsstraat op volle toeren

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  
lay-out)
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 
Huldenberg
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François 
Berckmans
Bestuurslid

Jan 
Vanderlinden
Bestuurslid 
Regioafgevaardigde 
0476 66 56 20

Guy Hofman
Bestuurslid 
Penningmeester 
Ledenbeheer

Frederik 
François
BCSD raadslid 
Communicatiecel 
frederik_francois@
yahoo.com

Georges 
Vanderlinden
Ere-Burgemeester 
Bestuurslid

Andre Ronsmans
Bestuurslid 
Verantwoordelijke 
Politieke Cel 
andre.ronsmans@
telenet.be

Greta 
Veeckmans
BCSD raadslid, Secretaris 
-Open Vld Huldenberg 
Voorzitter Open Vld Vrouwen 
Druivenstreek, 
Regioafgevaardigde, 
greta.veeckmans@skynet.be

ONZE MENSEN

Schepen van cultuur Nicole Vanweddingen is tevreden over de de nieuwe 
inplanting van de bib.

Eind 2019 moet deze werf klaar zijn.



Structuur bij openbare werken

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via Philippe Vervoort
philippe.vervoort@telenet.be, 0495/57 57 26 of per brief: 
Loonbeekstraat 50, 3040 Huldenberg
www.openvldhuldenberg.be voor onze website, 
www.openvld.be voor de nationale partijsite.

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een 
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je 
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

In ons beleidsprogramma hadden we het al over ge-
structureerd onderhoud en aanleg van wegen, voet- en 
fietspaden. De kogel is reeds door de kerk. Aan de ge-
meenteraad zal een prijsaanvraag worden voorgelegd, 
waardoor we voor drie jaar op een aannemer kunnen 
rekenen om onze gemeente onder handen te nemen, 
zonder dat daar telkens opnieuw langzame procedures 
voor nodig zijn. De bij de verkiezingen aangekondigde 
acties zijn in een ambitieuze werklijst opgenomen, die 
met een minimum aan hinder zal worden uitgevoerd. 

Efficiëntie loont horen we van onze collegeleden

Yannick 
De Coster
Gemeenteraadslid 
Yannick.decoster2@
gmail.com

Jef Verbist
Gemeenteraadslid 
Penningmeester Jong 
Vld Huldenberg 
verbistjef@hotmail.
com

Lisa Smets
Gemeenteraadslid 
lisasmets23@gmail.
com

Noël De Clerck
Gemeenteraadslid 
Bestuurslid

Kamil 
Muyldermans
Voorzitter gemeenteraad 
Voorzitter Jong Vld Hulden-
berg, Regioafgevaardigde 
kamil.muyldermans@
huldenberg.be, 0472 84 71 15

Nicole 
Vanweddingen
Schepe, Bestuurslid 
nicole.van.weddingen@
telenet.be  
0477 36 01 72

Philippe 
Vervoort
Schepen, Voorzitter 
Open Vld Huldenberg, 
Lid Partijraad Open Vld 
vervoort.philippe@hulden-
berg.be, 0495 57.57.26

Katia della Faille
Fractieleider 
gemeenteraad 
Bestuurslid

Danny Van-
goidtsenhoven
Burgemeester 
Communicatiecel 
Regioafgevaardigde 
burgemeester@hulden-
berg.be, 0476 29 27 34
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Luc Decoster
Gemeenteraadslid 
Politieraadslid

Rudy 
Vanlinthout
Fractieleider BCSD 
(bijzonder comité 
sociale dienst) 
Bestuurslid


