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De twee meerderheidsfracties: Open Vld en Groen.

Een nieuwe start

Het programma en de ambities van Groen sloten het best
aan bij onze kijk op de toekomst. De voorbije zes jaren hebben we de lijnen uitgezet en we kregen een mandaat van
jullie om deze weg verder te volgen.
De keuze was vrij snel gemaakt. We trokken zonder
voorakkoord naar de verkiezing met de steun van ons
lokaal bestuur. We bestudeerden de programma’s
van alle partijen en merkten sterke gelijkenissen bij
Groen. Daartegenover stond dat onze oude partner
niet de nodige steun van de kiezer kreeg. Ondertus-

sen maakten we met Groen afspraken over het beleid
van onze gemeente. Bij deze gesprekken sprongen
de overeenkomsten en het vertrouwen in het oog.
We hebben er het volste vertrouwen in dat we de
juiste keuze gemaakt hebben. Naast Danny als burgemeester, Philippe en Nicole als schepenen, wordt

Op pagina 4 en 5 komen
we uitgebreid terug op het
Migratiepact en
beantwoorden we enkele
belangrijke vragen.

Luc Robijns schepen voor de Groen-fractie. Als voorzitter van de bijzonder comité voor de sociale dienst
vervoegt Gerda Vandenplas het college. Momenteel
worden door beide partners visieteksten geschreven. “Deze moeten leiden tot het uiteindelijke beleidsplan. We gaan sterk inzetten op meerderheidscommissies. Noem het maar brainstormen over de
verschillende beleidsdomeinen. Hierdoor willen we
de inspraak van onze raadsleden en leden versterken
en garanderen”, aldus een tevreden burgemeester
Danny Vangoidtsenhoven.

Nieuwjaarsreceptie
Traditioneel houden we onze nieuwjaarsreceptie de laatste zondag van januari in
Loonbeek. Al onze leden worden uitgenodigd op 27 januari vanaf 11u in zaal Vander
Vorst in Loonbeek. Tot dan!

Woord van
de voorzitter
We hadden op een zetel winst gerekend en
dachten te moeten uitkijken naar de resultaten van de andere partijen. 14 oktober
draaide echter helemaal anders uit. Ons beleid werd gesmaakt en jullie hebben duidelijk
vertrouwen in onze toekomstplannen. We
kregen een zeer sterk mandaat om ons bestuur verder te zetten. Onze huidige coalitiepartner verloor drie zetels en dat is toch ook
wel een signaal van de kiezer.
We stapten op de verkiezingen af zonder
voorakkoord, niettegenstaande we hoorden
dat er al afspraken waren tussen andere partijen. Met het volste vertrouwen bestudeerden we de programma’s van de andere partijen. Uiteindelijk kozen we voor Groen omdat
we niet onmiddellijk struikelblokken zagen.
We kiezen voor een ruime meerderheid met
13 van de 21 zetels, waarvan 10 voor Open Vld.
We stonden op een zucht van een absolute
meerderheid, met slechts zeven stemmen.
Ik bedank iedereen voor dit vertrouwen en
we gaan er ook de komende zes jaar alles
aan doen om Huldenberg veilig, financieel
gezond, sociaal, kortom goed om wonen te
houden. We verzekerden de toekomst door
resoluut de kaart van de jeugd te trekken en
dat apprecieerden jullie ook. We gaan onze
jonge en nieuwe kandidaten voorbereiden
op het echte werk. We betrekken hen nauw
bij alle gesprekken. Ik ben bijzonder trots
dat deze legislatuur twee jongeren schepen
worden en er meteen vier jonge kandidaten
rechtstreeks de gemeenteraad halen.

De blauwe dames in campagnemodus

Gelijke kansen bij
Open Vld
De verkiezingscampagne van de Open Vld Vrouwen
uit de Druivenstreek is niet onopgemerkt voorbijgegaan! Ze bundelden de krachten en adverteerden
hun foto’s in druiventrossen in lokale dagbladen en
op sociale media met als slogan “Blauwe vrouwen
met pit”. Het doel was duidelijk: ze wilden meer vrouwen in de gemeenteraad en het college om uiteindelijk genderpariteit te bekomen.
De campagne heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. De vrouwelijke vertegenwoordiging is gegaran-

deerd, en ook in de toekomst staan nog heel wat vele
vrouwen klaar om vol geestdrift de Druivenstreek
te besturen. De Open Vld Vrouwen werden ook erg
gesteund door hun burgemeesters Danny en Tim en
door hun voorzitters. Dank daarvoor! De toekomst is
vrouw! De toekomst is blauw!
In Huldenberg treedt Lisa Smets vanaf 2023 in het
college. Nicole blijft schepen tot de wissel met Kamil.
Greta Veeckmans zetelt in de commissie voor de sociale dienst. Katia blijft gemeenteraadslid.

Meteen actie ondernemen
Voorzitter
Philippe
Vervoort
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Luc De Coster en Yannick Decoster blijven niet bij de pakken zitten en willen
het dossier van de school De Elzas in
Loonbeek aanpakken. Onlangs besprak
de burgemeester de mogelijkheden met
de subsidiërende overheid. Snel volgen
de eerste gesprekken. Afhankelijk van
de subsidies zal een aanpak gekozen
worden. Zeker is dat we zo snel mogelijk
starten in overleg met het school- en het
ouderteam. Yannick en Luc volgen het
dossier vanuit de gemeenteraad op: “Het
schooltje is cruciaal voor de Loonbeekse
kinderen en het sociale leven.”

Luc en Yannick openen het dossier van het schooltje in Loonbeek.

Omwille van Park 7, mijn Bed en Breakfast, koos ik ervoor alle
kandidaten te steunen door de lijst te duwen. Ik zou de lokale
politiek voor geen geld willen missen, maar de combinatie
met een schepenambt was niet haalbaar.

Katia aan het woord
Je zou kunnen denken dat je eraan gewend raakt, na
25 jaar in de gemeenteraad. En toch blijven verkiezingen spannend en barsten de emoties los na de
uitslag. De voorbije verkiezingen waren voor ons een
overweldigend succes. U gaf ons een mandaat om de
ingeslagen weg met nog meer overtuiging verder te
zetten.
Vanop de laatste plaats gebruikte ik mijn ervaring
op gemeentelijk en federaal niveau om mijn partijgenoten te steunen. Nooit had ik verwacht om nog
544 voorkeurstemmen te behalen. Het duo met Noël
was zeer geslaagd en een fijne samenwerking. Ik kan
moeilijk omschrijven hoe ik me die zondagavond
voelde. Er was vooral de verrassing, gevolgd
door emoties van ongeloof, dankbaarheid, ontroering, vreugde…
Ik ben het de kiezer
Reken op mij om verder te werken
voor u, voor onze gemeente. Misverschuldigd.
schien op een iets minder ‘zichtbare
Na zo ‘n uitslag
manier’ als Danny, Nicole en Philippe,
zal ik me samen
ik werk namelijk ook voltijds in Park7,
met de ploeg hard De tandem Katia en Noël in de tuin van Park 7.
mijn Bed and Breakfast. Maar wees gerust, ik ben er, ik sta er en ik ga er voluit
inzetten
heid en dat ben ik jullie verschuldigd na zo’n mooie
tend is toegenomen. Wel, we laten
voor als gemeenteraadslid. De dossiers
uitslag! Huldenberg helpen uitbouwen tot een plek
ons niet meer doen: een motie met
die me nauw aan het hart liggen ga ik perdie een veilige, aangename en gezonde thuishaven is
een duidelijk standpunt en een goed onsoonlijk opvolgen.
voor ons allemaal, daarvoor ga ik verbinden, luisteren
derbouwde strategie werd verleden maand al - meerEen voorbeeld is het dossier van de vliegtuigen. Ik heb
en naar oplossingen zoeken. Tegelijk blijf ik me inzetderheid en oppositie samen - goedgekeurd. Samen
hier hard aan gewerkt. U hebt wellicht ondervonden
ten voor de ziekenzorg met Samana.
sterk dus! En zo hoort het.
dat we meer dan 50% van het opstijgend verkeer
Katia della Faille
De schepenen beloofden me een hoge betrokkenboven Huldenberg krijgen en dat het lawaai ontzet-

Samenstelling van het college
Vanaf 2019 ziet het college er als volgt uit:
Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester: veiligheid, politie, brandweer, personeel, communicatie,
participatie, ruimtelijke planning, patrimonium,
grote investeringen (openbare werken) en onderwijs
Nicole Vanweddingen (Kamil Muyldermans
vanaf 2021), eerste schepen: erfgoed, cultuur, bibliotheek, landbouw, begraafplaatsen, trage wegen,
toerisme, kinderopvang en bevolking
Philippe Vervoort, tweede schepen: financiën,
sport, jeugd (later Kamil), middenstand en feestelijkheden
“Een sterk team om te leiden” aldus Danny.

wonen, werken in eigen beheer, ICT, mobiliteit, milieu
Gerda Vandenplas (na twee jaar: Hanne Van Laer,
na vier jaar: Lisa Smets), toegevoegd schepen: sociale zaken en welzijn, dienstencentrum, gezondheid,
senioren, dierenwelzijn
Danny: “Ik ben me momenteel aan het inwerken in
onze scholen. Ik ben er zeker van dat we een mooi
traject zullen uitzetten met de professionaliteit die
er heerst. Verder zijn we in nauw contact met onze
nieuwe partner. We leggen samen de laatste hand
aan de gezamenlijke beleidsnota. Hier zit een sterk
en samenhangend team aan te komen.”

Luc Robijns (Groen), derde schepen: Noord-Zuid,
LOKALE BURGERKRANT
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De feiten over
het migratiepact
We krijgen de laatste tijd heel vaak dezelfde vragen voorgeschoteld: Wat is dat migratiepact – officieel het “Global
Compact on Migration” – nu eigenlijk juist? En waarom is dat
belangrijk voor Open Vld? En hebben we de migratie nog wel
onder controle in ons land? We zetten alle antwoorden even
helder op een rijtje.

Mensen zijn ongerust. En dat begrijpen we heel goed.
Ongerust dat ons land overspoeld gaat worden door
grote groepen illegale migranten. Bang soms, door
de verhalen van vechtpartijen tussen rivaliserende
mensensmokkelaars. Door de beelden van overvolle
boten aan de buitengrenzen van Europa. Beelden
waarin groepen jongeren met gevaar voor eigen leven over de hekken van Ceuta klimmen, op zoek naar
een betere toekomst.
Als gevolg van de keuze van de N-VA-kopstukken om de federale regering te verlaten, werden enkele belangrijke bevoegdheden overgenomen door de regeringsleden van Open Vld.
Maggie De Block neemt als minister de bevoegdheid voor Asiel en Migratie terug over
van staatssecretaris Theo Francken. Daarbij
behoudt ze haar bevoegdheden van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Francken heeft
de voorbije jaren binnen de schoot van de
regering het streng maar rechtvaardig migratiebeleid dat Maggie De Block introduceerde,
verdergezet. Het is dan ook logisch dat deze
bevoegdheden tot aan de verkiezingen naar
haar terugkeren.
Alexander De Croo wordt naast minister van
Internationale Ontwikkeling ook de nieuwe federale minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding. Hij neemt deze bevoegdheden
over van Johan Van Overtveldt.
Philippe De Backer wordt minister en neemt
op zijn beurt de bevoegdheden van Digitale
Agenda, Telecom en Administratieve Vereenvoudiging over van Alexander De Croo. Zijn
bevoegdheden als staatssecretaris – Sociale
Fraude, Privacy en Noordzee – blijven behouden.

4

LOKALE BURGERKRANT

En ja, we staan met ons land voor een uitdaging,
illegale migratie is een probleem binnen Europa. We
mogen dat probleem niet ontkennen, maar moeten het samen binnen Europa en op internationaal
niveau aanpakken. Twee jaar lang hebben meer dan

honderd landen onderhandeld over een gezamenlijke aanpak om migratie - legaal en illegaal - beter te
controleren. Het resultaat van deze onderhandeling
is het VN-migratiecompact dat op 10 december werd
bezegeld. Na een hevig debat, ook door ons land.

Standpunt Open Vld
Open Vld en premier Charles Michel hebben de keuze
voor samenwerking, voor oplossingen gemaakt.
We willen samenwerken met o.m. onze buurlanden
Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, het VK
én de landen van herkomst. Want wie zegt dat België
deze enorme uitdaging alleen de baas kan, is ofwel
naïef, ofwel ter kwader trouw. De liberalen steunen

dus het VN-migratiecompact.
Over dat migratiecompact worden veel onwaarheden
verspreid. Dit compact is geen tekst voor of tegen
migratie. Dit is geen bindend verdrag. Het is wel een
pleidooi voor samenwerking om migratie beter
te controleren en illegale migratie efficiënter aan
te pakken. Met een aanpak van de oorzaken van
migratie. Met buitengrenzen aan Europa. Met de
strijd tegen verfoeilijke mensensmokkel. Met een
terugname van illegalen door herkomstlanden.
Daarom vroegen wij de premier om – zoals reeds
werd afgesproken – naar Marrakesh te gaan om de
steun van België te bevestigen. De premier heeft die
afspraak namens ons land in september al gemaakt
op de vergadering van de Verenigde Naties in New
York. We hebben met ons land een afspraak gemaakt,
en die komen we na.

Wat is dit compact nu juist?
Het migratiepact, officieel het “Global Compact
on Migration”, is een tekst die in de schoot van de
Verenigde Naties opgesteld werd. Het is een tekst die
een kompas vormt voor alle landen van de Verenigde
Naties over hoe om te gaan met migratie.
Het geeft een richting aan, maar de tekst is nietbindend. Dat wil zeggen dat ons land nog altijd zelf

kan beslissen over hoe het omgaat met migratie, en
welke wetten het aanneemt. Dat willen wij trouwens
nog eens extra verduidelijken door er nog een
stemverklaring aan toe te voegen, net zoals een
aantal andere landen zoals bijvoorbeeld Nederland
en Denemarken dat willen.

Waarom is dit compact voor
ons belangrijk?
Migratie is een internationale uitdaging. Geen enkel
land kan deze uitdaging alleen aanpakken. Zeker een
klein land als België. Dit compact is een aanzet om
meer internationaal samen te werken rond migratie.
Belangrijk voor ons land is dat in deze tekst bevestigd
wordt dat landen van oorsprong een verplichting
hebben om hun eigen onderdanen terug te nemen.
Het is de eerste keer dat dit principe in een VNtekst wordt neergeschreven. Dat is een enorme
stap vooruit voor landen zoals België waarheen
veel mensen (proberen te) migreren. De meeste
bepalingen van het compact zitten bovendien al
vervat in de Belgische wetgeving.

Is er consensus over dit compact?

is meer dan twee jaar geleden opgestart. De tekst
werd gefinaliseerd op 13 juli van dit jaar. De Belgische
onderhandelaar, Jean-Luc Bodson, bevestigde in
het parlement dat de tekst regelmatig besproken
werd met alle betrokken diensten en kabinetten. De
kabinetten van minister Jambon en staatssecretaris
Francken werden door hem telkens op de hoogte
gehouden.
Op de laatste vergadering, die van 12 september,
wordt beslist dat België de tekst in december zal
goedkeuren, en zelfs zou promoten bij andere
landen. Niemand protesteerde daartegen. Op 27
september 2018 spreekt de premier de Verenigde
Naties in New York toe en verklaart hij dat ons land
het compact in Marrakesh zal steunen. Opnieuw
kwam er geen protest.
Het is dus altijd duidelijk geweest dat de regering
dit compact zou steunen. Het is pas na de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en nadat
de rechts-populistische regering van Oostenrijk
aankondigt het compact niet te steunen, dat
N-VA plots het geweer van schouder verandert
en zich tegen het compact begint te verzetten. De
inhoudelijke bezwaren die ze daarbij uit worden door
experts volledig teniet gedaan.

Het proces om tot de tekst van dit compact te komen,
LOKALE BURGERKRANT
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Huldenberg
in beeld

1. Lisa Smets komt vanaf 2023 in het college.
2. Het college met Luc Robijns, Danny Vangoidtsenhoven, Gerda Vandenplas, Philippe Vervoort, Nicole
Vanweddingen en voorzitter van de gemeenteraad
en toekomstig eerste schepen Kamil Muyldermans.
3. Onze tien gemeenteraadsleden
4. De Tommestraat is bijna afgewerkt. De werken in
de Stroobantsstraat lopen vlot.
5. Lisa wordt schepen, Yannick en Jef zetelen in de
gemeenteraad, toekomstig schepen Kamil wordt
de voorzitter van de gemeenteraad en Yasmin staat
klaar om een uitredend mandataris op te volgen vanaf 2021.
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ONZE MENSEN
Peter Willems
Bestuurslid

Guy Hofman

Bestuurslid
Ledenbeheer
Regioafgevaardigde
Penningmeester

Francois
Berckmans
Bestuurslid

Jan
Vanderlinden
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Een tevreden team de avond van de verkiezingen.

Wij zijn er klaar voor!
Open Vld trok naar de kiezer met een sterk verjongde
lijst. Vijf kandidaten van Jong VLD vulden de lijst van
de burgemeester en deze gedurfde keuze werd door
de kiezers gesmaakt. Van onze vijf kandidaten geraakten er vier rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad. Ongezien!
Yasmin Fisher (222 stemmen) komt als 1e in rij om
één van onze mandatarissen op te volgen. Lisa Smets
(264 stemmen), Jef Verbist (277 stemmen), Yannick
De Coster (337 stemmen) en onze voorzitter Kamil
Muyldermans (468 stemmen) zullen vanaf 1 januari
2019 zetelen in de gemeenteraad.
Daarboven werd onze voorzitter Kamil ook prompt
verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad en zal
hij zo mee aanschuiven bij het dagelijks bestuur. Na

twee jaar neemt Kamil het takenpakket van Nicole
Van Weddingen over en wordt hij eerste schepen.
Na vier jaar zal ook Lisa in het schepencollege rollen
als schepen voor sociale zaken. Er werd gekozen om
te werken met overgangsperiodes zodat onze jeugd
zich optimaal kan voorbereiden voor hun toekomstige beleidsdomeinen.
Achter deze vijf toppers staat een ongelooflijk team
van vrijwilligers die mee aan ons succesverhaal schrijven die we bij deze nogmaals willen bedanken. Heb
je zelf ook interesse en wil je meeschrijven aan het
beleid? Spreek ons gerust aan, wij zijn steeds op zoek
naar vers bloed en frisse ideeën.

Iedereen klaar voor de aftrap!
In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
zetelen naast Rudy Vanlinthout als ervaringsdeskundige nog Frederik François en Greta Veeckmans. Rudy is al twee legislaturen actief binnen het
OCMW-bestuur en trekt onze ploeg. Voor Frederik
en Greta zijn het hun eerste stappen in de lokale politiek. Ze gaan zich volop inzetten in de sociale dossiers en volgen tegelijk de gemeenteraden vanop
de zijlijn. Beide zijn ze de eerste opvolgers voor de
gemeenteraad en treden wellicht toe vanaf 2021.
We zorgen ervoor dat er continuïteit is en dat onze
jongeren en nieuwe kandidaten klaar zijn om het
mee te werken aan het lokale beleid.

Philippe
Grégoire
Bestuurslid

Georges
Vanderlinden
Ere-burgemeester
Bestuurslid

Andre
Ronsmans
Bestuurslid

Rita
Van Meerbeek
Bestuurslid

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Rudy, Greta en Frederik met Guy en Danny tijdens de
studiedagen.

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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Motie voor minder
vliegtuiglawaai
Tijdens de gemeenteraad van november stemde de gemeenteraad unaniem de motie voor minder vliegtuiglawaai
boven Huldenberg goed. Door uitspraken van verschillende
rechtbanken nam het vliegtuigverkeer boven Huldenberg
fors toe. Ondertussen hebben we al meer dan vijftig procent van de opstijgende vluchten boven onze hoofden. We
hebben ons steeds trouw opgesteld met de buurgemeenten en staan het voorbestaan van de luchthaven zeker niet
in de weg. Het uitblijven van een federale wetgeving die rekening houdt met Europese richtlijnen en de nota van de
Wereldgezondheidsorganisatie en verschillende uitspraken
ten gunste van sommige gebieden en gemeenten deden
de emmer overlopen. Na een infoavond door de ombudsdienst in cultuurzaal De Elzas namen Katia, Nicole en Danny
de touwen in handen en zaten samen met Hart voor Huldenberg aan de tafel. Dat resulteerde in een motie waarin
we vragen om een eerlijke verdeling van de vluchten, rekening houdend met de meest logische routes en de afschaffing van de radar in Ottenburg. Deze laatste zorgt ervoor dat
de vliegtuigen met veel lawaai boven Huldenberg stijgen en
draaien, hetgeen niet nodig is, gezien de radarinstallaties in
het Zuiden van België. Verder vragen we de afschaffing van
de zware nachtvluchten om onze inwoners een comfortabele nachtrust te gunnen. Je vindt de motie terug op onze

Vld
Ja, Open
geeft me
in
goesting st!
m
de toeko

Danny Van-goidtsenhoven
Burgemeester
Ondervoorzitter
burgemeester@huldenberg.be, 0476/29 27 34

Philippe
Vervoort

Schepen van o.m. Financiën
en Sport
vervoort.philippe@huldenberg.be
0495/57 57 26

Nicole
Vanweddingen
Schepen voor o.m. milieu,
landbouw en
toerisme
0477/36 01 72
nicole.van.weddingen@
telenet.be

Joseph
Detienne
Nicole, Katia en Danny overlegden met de ombudsdienst en Hart Voor Huldenberg.
website: ww.openvldhuldenberg.be. We vragen de gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Tervuren deze motie
eveneens voor te leggen op hun gemeenteraden om onze
vraag kracht bij te zetten. De drie gemeenten kampen met
dezelfde problematiek.

Fractieleider
gemeenteraad
Bestuurslid

Katia
della Faille

Gemeenteraadslid
Bestuurslid

Noël
De Clerck

Gemeenteraadslid
Bestuurslid

Vliegende start

Met zoveel steun is het plezant werken.

ONZE MENSEN

We hebben ons niet geparkeerd in de aanloop
van de verkiezingen, noch erna. We werkten
ondertussen de Tommestraat af en startten de
werken in de Stroobantsstraat. In de nabije toekomst vergen een paar dossiers meteen onze
volle aandacht: de school in Loonbeek, onderwijs in het algemeen, de dorpskern van Ottenburg, het kerken- en pastorieplan, nieuwe rioleringsdossiers en de Steenbeek- en Potterstraat,
circulatieplannen voor alle deelgemeenten en
zoveel meer. We kregen een duidelijk mandaat
om verder te werken en we gaan er met volle
goesting terug voor zes jaar volop tegenaan
met een heel sterk team.

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.

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
Informatie vind je op www.huldenberg.openvld.be

Kamil
Muyldermans
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong Vld

Rudy
Vanlinthout

Fractieleider OCMW, lid
Vast Bureau
Webmaster

Manuel
Jeanmart

OCMW-raadslid
Bestuurslid
Regioafgevaardigde

Christine Lamal
OCMW-raadslid

Greta
Veeckmans

Secretaris
Voorzitter Open Vld
Vrouwen Druivenstreek

Gunther
Debois
Bestuurslid
Webmaster

