
Als basis voor de beleidsnota diende het programma 
van Open Vld. Samen met Groen werden beide par-
tijvisies in elkaar geweven, zonder op struikelblok-
ken te stoten. Als kapstok werden de SDG’s of de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties gebruikt. We zijn trots omdat we alles waar-

voor jullie ons in oktober een belangrijk mandaat 
gaven, tot uitvoering brengen deze legislatuur of er 
de basis voor leggen. Neem een kijkje op 
www.openvldhuldenberg.be voor het volledige do-
cument. De hoofdlijnen kleuren binnen de huidige 
budgetten zonder verhogingen van belastingen. We 

investeren in infrastructuur met een prioriteit rond 
onze scholen en verzorgingstehuizen. De wegenis 
wordt structureel aangepakt in een overzichtelijk 
meerjarencontract. We investeren om mensen zo 
lang mogelijk thuis te laten verblijven met de nodige 
levenskwaliteit. Ruimtelijk houden we Huldenberg 
landelijk door wonen te versterken in onze kernen, 
maar door ons landschap groen te houden. In dit alles 
rekenen we ook op jullie inspraak. Neem contact op 
met onze mandatarissen of gemeentelijke diensten 
en deel ons je interesses mee. Samen maken we er 
wat moois van. 

Op kruissnelheid
In een mum van tijd werd een solide vertrouwensband 
gecreëerd in het college. Vanuit het coalitieoverleg wisten 
we dat beide partijen hetzelfde voor ogen hadden. Getuige 
is het gedurfde beleidsdocument. 
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In een mum van tijd werd een solide vertrou-
wensband gecreëerd in het college. Vanuit 
het coalitieoverleg wisten we dat beide par-
tijen hetzelfde voor ogen hadden. Getuige is 
het gedurfde beleidsdocument. 

Ontdek op 
pagina 4
wie onze
verkozenen zijn.
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Woord van 
de voorzitter
Tussen Open Vld en onze coalitiepartner is er 
een goede samenwerking en dit komt onze ge-
meente te goede. Onze keuze voor Groen was 
gefundeerd. Met een ambitieus beleidsplan 
en vele nieuwe projecten op til, zullen we onze 
gemeente nog fraaier maken. Voor Open Vld 
Huldenberg, is het moment gekomen om na 3jr 
terug een nieuw lokaal bestuur te kiezen. In 20 
jaar tijd heb ik als voorzitter veel meegemaakt, 
maar steeds heb er ik naar gestreefd een sterke 
ploeg te bouwen, wat in 2018 uitmondde tot 
een monsterscore. Allen samen achter onze 
burgemeester met één ploeg, waar ik steeds 
voor geijverd heb. Een homogeen sterk be-
stuur, een sterke jongerenploeg onder leiding 
van Kamil, kortom een goede mix van jong en 
oud. Uiteraard wens ik al onze vrijwillige me-
dewerkers en leden nogmaals van harte te be-
danken voor hun medewerking en trouw aan 
de partij, ik ben de fiere kapitein van een sterk 
en performant schip. Het is en blijft voor ons 
allen een uitdaging om verder goed te blijven 
besturen, de nieuwe jeugdige mandatarissen 
optimaal te begeleiden, in deze legislatuur 
en naar de toekomst toe. Wij zijn een stevige 
ploeg en samen staan we sterk! Op de komen-
de activiteiten zullen we elkaar ontmoeten en 
kunnen we uiteraard van gedachten wisselen. 
Van oudsher zijn de leden van ons bestuur en 
al onze mandatarissen, een luisterend oor voor 
al onze inwoners. Volg ons via onze website of 
sociale media, wij houden u op de hoogte! 

 Bij Open Vld is het niet anders: iedereen bouwt mee aan de toekomst!

Het is al langer ons doel om een beleid te voeren dat 
gedragen, maar ook mee bepaald wordt door zoveel 
mogelijk inwoners. Participatie is het sleutelwoord. 
Dit gaat een stap verder dan advies te vragen te vra-
gen aan de verschillende adviesraden. We willen 
dat de inwoners van bij het begin van een project 
betrokken zijn. Een mooi voorbeeld is de dorpsraad 
van Ottenburg. De start van Ottopia betekende de 
doorstart van de dorpskernvernieuwing. Via bevra-
ging en een enquête werd informatie vergaart om 

de gesprekken te starten met een studiebureau. De 
eerste schetsen zullen we eveneens bespreken met 
de inwoners van Ottenburg om dan de definitieve 
plannen voor de vergunningsaanvraag te tekenen. In 
de herfst verzamelen we de leden van de bestaande 
raden en iedereen die interesse heeft om mee te den-
ken over de toekomst van Huldenberg. Vanuit deze 
projectraden krijgt het college dan een gefundeerd 
advies van een autonome raad. Samengesteld uit ge-
interesseerde inwoners, los van de politiek. 

Over de bocht aan de kerk van 
Sint-Agatha-Rode kwamen 
klachten binnen. Vooral bus-
sen rijden er over de stoep en 
dikwijls met onaangepaste 
snelheid. Door het destijds nog 
aan te leggen voetpad tegen de 
nieuwe kerkmuur was het voet-
pad er tegenover een deel van 
de rijweg geworden. We voor-
zien hier nu een wegversmal-
ling zoals aan de school op de 
Leuvensebaan. De voertuigen 
komende uit de richting van 
de Hoekstraat zullen voorrang 
moeten bieden aan de auto’s 
die het centrum uitrijden. Deze 
proefopstelling wordt in de-
cember geëvalueerd. 

Sint-Agatha-Rode veilig

Inwoners aan 
het woord

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: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  lay-out), ilona.bergh-
mans@openvld.be (lay-out), laura.cuypers@openvld.be (lay-out)
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Philippe Vervoort, Loonbeekstraat 60, 3040 Huldenberg

Veel leesgenot, Philippe Vervoort.

Maatregelen voor een veiliger verkeer aan de nieuwe 
kerkmuur.
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Na overleg met directie, leerkrachten en de drijven-
de krachten van het ouderteam van Loonbeek werd 
binnen de rangen van Open Vld beslist de school van 
Loonbeek open te houden en te investeren in een 
nieuwe infrastructuur. Een visie op lange termijn 
neemt immers de onzekerheid weg. Tijdens de coali-
tievorming werd door de coalitiepartners van Groen 
dit standpunt gedeeld. De intentie was er, maar dan 
moesten we op zoek naar centen en een manier om 
op deze kleine site de school open te houden terwijl 
er een andere gebouwd werd. Tijdens een infodag 
over de financiering van schoolgebouwen, werd het 
de burgemeester al snel duidelijk dat een klassieke 
subsidie lang op zich zou laten wachten. Niet vreemd 
hieraan zijn de recente betoelagingen voor de 
drie overige gemeentelijke basisscholen. 
Overleg met andere partners dringt zich 
dan op om dromen waar te maken. Na 
een korte zoektocht werden mogelij-
ke financieringen en bouwconcepten 
ontdekt voor onze specifieke vraag. 
We zijn uiteraard nog niet in detail al-
les aan het uitwerken, maar de vraag 
om uitgestelde financiering is weg en 
we zijn overtuigd dat we dit in het budget 
kunnen inpassen. Modulaire schoolbouw 
biedt ons dan de kans om op korte termijn een 
nieuwe school te bouwen op de gekende site. Mo-
menteel wordt er deze herfst een sanitaire module 
met Wc’s en een douche geplaatst op de plaats van 
de eerste zandbak. Dit om al aan de minimum basis-
vereisten te voldoen. Daarna zal vanaf de paasvakan-

tie van 2021 de oude school afgebroken worden om 
al in de nieuwe school te starten in september van 
schooljaar 2021 -2022. Zeer binnenkort bestuderen 
we de praktische problemen die deze erg ingesloten 
en onderliggende site met zich meebrengt. Hiermee 

komen we tegemoet aan de wens van de Loonbeekse 
kinderen, hun ouders en grootouders, maar tegelijk 
ondersteunen we het gemeenschapsleven in Loon-
beek, waarvan de school nog steeds een hoeksteen is. 

Nieuwe school loonbeek

De vraag om nieuwe schoolgebouwen in Loonbeek is al vrij 
oud. Er was telkens twijfel door het tanende leerlingenaantal 
en de noden in de andere deelgemeenten. Maar de school is 
in Loonbeek veel meer dan enkel een paar leslokalen. 

Beleidsnota is klaar!
Er is veel te doen om de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar 
we zijn uniek om er als gemeente ons volledige 
beleidsprogramma aan op te hangen. De SDG’s 
streven naar een betere wereld voor iedereen, 
duurzaam bestuurd om iedereen een hoge levens-
kwaliteit te bieden. Veel aandacht gaat naar onze 
planeet, waar wij op lokaal vlak graag ons steentje 
bijdragen. Als ik het document mag samenvatten 
in een paar lijnen onthoud ik dat het een open, 
zorgzaam, sociaal en verbindend beleid garan-
deert. We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare 
kernen. We investeren in onze kwaliteitsvolle en 

veilige scholen. We hebben aandacht voor brui-
sende handelszaken en verenigingsleven. We pro-
moten een sportieve en culturele samenleving. We 
creëren duurzame en betaalbare woningen. Dit al-
les als de hoeksteen voor een veerkrachtige open 
ruimte en versterkte klimaatambities. Daarnaast 
stond in de partijprogramma’s van onze beide 
bestuurspartijen participatie met stip aangeduid. 
Daarom vragen we jullie om deel uit te maken om 
samen te werken aan deze beleidsnota. Het volle-
dige document staat op www.openvldhuldenberg.
be. Neem het eens rustig door en contacteer ons 
om van gedachten te wisselen. 

Om aan de 
basisvereisten te 

voldoen, plaatsen 
we al een 

W.C-module. 

Het nam wat tijd in beslag, maar ik ben 
bijzonder trots op deze beleidsnota.

Een nieuwe school met aandacht voor meer buitenspeelruimte.



Jouw parlementsleden!
Op zondag 26 mei verkoos jij nieuwe volksvertegenwoordigers voor het federale, regionale en Europese parlement. Dit zijn de 
liberalen die jouw stem zullen vertegenwoordigen.  Volg ze op de voet via (Facebook/Instagram/Twitter handles) en openvld.be

Federaal parlement

Patrick Dewael Egbert Lachaert Maggie De Block Vincent  
Van Quickenborne

Tim Vandenput Goedele Liekens

Mathias De Clercq Marianne Verhaert Christian Leysen Kathleen Verhelst Alexander De Croo Katja Gabriëls

Guy Verhofstadt Hilde Vautmans

Europees parlement

Carla Dejonghe Sven Gatz

Brussels parlement

Guy Vanhengel

Vlaams parlement

Gwendolyn Rutten Bart Tommelein Stephanie D’Hose Mercedes Van Volcem Jean-Jacques De Gucht Carina Van Cauter

Maurits Vande Reyde Gwenny De Vroe Bart Somers Emmily Talpe Willem-Frederik Schiltz Sihame El Kaouakibi

Marino Keulen Herman De Croo Lydia Peeters Els Ampe
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In 2002 was VLD een drijvende kracht achter de 
wet op euthanasie. Volgens de liberale ideolo-
gie heeft elk mens het recht op zelfbeschikking. 
Euthanasie werd daarom mogelijk gemaakt mits 
een groot aantal waarborgen om misbruiken uit 
te sluiten. In 2014 volgde hierop een verdere uit-
breiding voor oordeelsbekwame minderjarigen.

Maar Open Vld blijft zich inzetten voor een 
menswaardig einde. Zo willen we euthanasie 
ook voor mensen met dementie mogelijk maken.
Veel mensen denken dat ze nu al euthanasie kun-
nen krijgen als ze dement worden of andere blij-
vende hersenschade oplopen, aangezien ze dat 
in een voorafgaandelijke wilsverklaring hebben 
laten vastleggen. Maar dat is niet zo. 

De euthanasiewet laat namelijk via een voor-
afgaande wilsverklaring enkel euthanasie toe 

wanneer de patiënt “niet meer bij bewustzijn is 
en deze toestand volgens de stand van de weten-
schap onomkeerbaar is”. De enige conditie die 
hieraan voldoet is een onomkeerbaar coma of 
een persisterende vegetatieve toestand (“leven 
als een plant”). De overgrote meerderheid van 
wilsonbekwamen, die “slechts” een aangetast 
bewustzijn hebben zoals door dementie, hersen-
bloedingen, hersentumoren, parkinson, kunnen 
geen euthanasie aanvragen via een wilsverkla-
ring.
Het levenseinde van één van onze meest invloed-
rijke schrijvers Hugo Claus vormt een goede 
schets van wat er fout loopt in de huidige wetge-
ving. Claus koos voor euthanasie, omdat hij door 
de ziekte van Alzheimer steeds verder aftakelde. 
Dit kan aangezien het uitzicht op ondraaglijk 
lijden een wettelijk criterium is die euthanasie 
mogelijk maakt. Had Claus echter gewacht tot 

zijn ziekte verder was gevorderd, dan was eutha-
nasie niet langer mogelijk geweest, aangezien hij 
dan niet meer wilsbekwaam zou zijn. Bij voort-
schrijdende dementie kan de huidige wetgeving 
er dus toe leiden dat je de stap naar euthanasie 
vroeger moet zetten dan je dit misschien zou 
willen, aangezien anders de optie tot euthanasie 
wegvalt. 

Dit is allerminst de bedoeling en deze situatie 
moet dan ook veranderen. Wij vinden dat elke 
wilsbekwame patiënt de mogelijkheid moet 
hebben om vrijwillig, weloverwogen en gede-
tailleerd te registreren wanneer hij euthanasie 
wenst indien hij onomkeerbaar wilsonbekwaam 
geworden is. Want iedereen heeft recht op een 
menswaardig einde.

Volgens de wet op orgaandonatie is ie-
dereen na zijn dood donor, tenzij er bij 
leven officieel verzet is aangetekend. 
Maar in de praktijk vragen artsen altijd 
aan de nabestaanden hoe de overle-
dene over orgaandonatie dacht. Dit 
is vaak een moeilijke beslissing voor 
naaste familieleden die zich in een 
rouwproces bevinden. In 15 procent 
van de gevallen wordt orgaandonatie 
door hen geweigerd. Daarom is het 
van groot belang dat je bij leven je me-
ning officieel laat registreren.

Een ongezien grote groep Belgen 
heeft dat vorig jaar gedaan: 85.560 
om precies te zijn. Daarmee komt het 
totale aantal Belgen dat zich officieel 
registreerde als potentiële donor op 
356.280.

Eenvoudige procedure
Om je te registreren moet je vandaag 
nog naar je gemeentehuis gaan om 
daar een papier te ondertekenen. Het 
kan volgens ons veel eenvoudiger. In 
het Kortrijk van liberaal burgemeester 
Van Quickenborne begon men met 
de volledige online registratie met be-
hulp van de elektronische identiteits-
kaart. Na opname van de registratie 
in het rijksregister krijgt de aanvrager 
een attest “Wilsuitdrukking inzake 

wegneming en transplantatie van or-
ganen en weefsels na overlijden” via 
e-mail. De West-Vlaamse steden Roe-
selare en Ieper volgden dit voorbeeld 
al en voerden hun eigen systeem van 

online registreren in. 

Open Vld pleit voor een centraal sy-
steem voor online registratie zodat dit 
voor alle Belgen mogelijk wordt. Dit is 

nodig want er zijn nog steeds donoren 
te kort en één donor kan tot acht men-
senlevens redden en daarenboven de 
levenskwaliteit van wel vijftig mensen 
verbeteren.

Online Registratie 
voor Orgaandonatie

Euthanasie voor mensen met dementie



6 LOKALE BURGERKRANT 

1.  Yves, Frederik en Christiane zijn getuige van het 
ondertekenen van het charter “Gezonde Gemeente” 
door oa. schepen Philippe Vervoort.

2. Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven geeft een 
woordje uitleg aan de inwoners van Ottenburg over 
het traject voor de dorpskernvernieuwing. 

3. De Open Vld Vrouwen Druivenstreek ontvingen 
Gwendolyn en Maggy tijdens hun brunch te Otten-
burg.

4. Schepen Philippe Vervoort ondertekent charter 
“Gezonde Gemeente”

5. Danny Vangoidtsenhoven en Kamil Muyldermans 
zijn trots op hun tijd bij de 20 km van Brussel.

1. 2.

3. 4.

5.

Huldenberg in beeld



Modderstromen 
inperken
Het water dat op onze hoger gelegen akkers en wei-
den valt zorgt soms nog voor overlast in het centrum 
van Huldenberg. De Elzasstraat is dan de na Speylaert 
en Kausdelle herschapen in een grote modderpoel. 
“Ik groeide op in de Elzasstraat, tussen de Kausdelle 
en de Stockemstraat en herinner me dat er jaarlijks 
zelfs meer dan één keer overstromingen waren. Door 
de erosie op de hoger gelegen weiden en akkers aan 
te pakken is dat nu gelukkig niet meer zo dikwijls het 
geval.” De technologie laat ons nu toe nog een tandje 
bij te steken. Met de info van de voorbije overstromin-
gen werken we verder aan een erosieplan om onze 
inwoners van deze overlast te vrijwaren. We moeten 

verder gaan dan de grasstroken, al hebben die hun 
nut bewezen, die niet alle modder tegenhouden. Uit 
nieuwe studies blijkt dat we op de hoger gelegen ak-
kers de modder moeten proberen tegen te houden 
om dan indien dit niet afdoende zou zijn, te bufferen 
onderweg. De landbouwers zullen samengeroepen 
worden om met het bestuur en de erosiecoördinator 
tot een oplossing te komen. Ondertussen roepen we 
iedereen op om zoveel mogelijk regenwater op het 
eigen perceel te laten infiltreren in de grond. Daar-
enboven is het verstandig én economisch om zoveel 
mogelijk regenwater te gebruiken in het huishouden 
en de tuin. 

Alle leden worden uitgenodigd om zich eventu-
eel kandidaat te stellen voor de verschillende be-
stuursfuncties. In tweede instantie stemmen dan 
alle leden voor de samenstelling van dit bestuur. 
Er kan op twee manieren gestemd worden: digitaal 
door een ontvangen wachtwoord dat gekoppeld 
wordt aan je lidnummer of je gaat met je oproe-
pingsplaats naar een tijdelijk “stembureau” in Hul-
denberg. De door jullie verkozen kandidaten zullen 
straks een nieuw bestuur samenstellen om met 
een homogene beleidsploeg, want dat zijn we, het 
college te ondersteunen. Onze bijna vierhonderd 
leden kunnen tussen 5 en 20 oktober hun stem uit-
brengen. 

Open Vld: lokale verkiezingen
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Guy Hofman
Bestuurslid
Penningmeester
Ledenbeheer

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

Jan 
Vanderlinden
Bestuurslid
Regioafgevaardigde
0476 66 56 20

Georges 
Vanderlinden
Ere-Burgemeester
Bestuurslid

Frederik 
François
BCSD raadslid
Communicatiecel
frederik_francois@
yahoo.com

ONZE MENSEN

7

François 
Berckmans
Bestuurslid

Rita 
Vanmeerbeek
Bestuurslid

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid

Peter Willems
Bestuurslid

Bertrand 
Vervoort
Bestuurslid
Secretaris Jong Vld 
Huldenberg

Philippe 
Gregoir
Bestuurslid

Gunther Debois
Bestuurslid

Danny Vangoidtsenhoven: nieuwe technologie helpt tegen modderstromen

Een sterk partijbestuur bevordert de werking van het 
college en maakt een draagvlak voor het beleid.



vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
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.

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 Huldenberg
Regioafgevaardigde
kamil.muyldermans@
huldenberg.be
0472 84 71 15

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

Katia della Faille
Fractieleider 
gemeenteraad
Bestuurslid

Danny Van-
goidtsenhoven
Burgemeester
Communicatiecel
Regioafgevaardigde
burgemeester@huldenberg.be
0476 29 27 34
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Nicole 
Vanweddingen
Schepen
Bestuurslid
nicole.van.weddingen@
telenet.be 
0477 36 01 72

Rudy 
Vanlinthout
Fractieleider BCSD
(bijzonder comité 
sociale dienst)
Bestuurslid

Luc Decoster
Gemeenteraadslid
Politieraadslid

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

www.openvldhuldenberg.be        
V.U.: Philippe Vervoort Loonbeekstraat 50, 3040 Neerijse 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
Zondag 08 september 2019 
 
 
 

19de STEAKFESTIJN 
 
 
Kindersteak, vol-au-vent eveneens op het menu! 
 

                                                                                van 11.30 tot 19.00 uur 
                                                                                zaal Ter Dijle 
                                                                                Leuvensebaan  
                                                                                Sint-Agatha-Rode 

De problematiek rond de lokalen van de Chiro kwamen in een 
stroomversnelling door nieuwe schade aan het oude school-
gebouw te Ottenburg. Het college ging in overleg met de kun-
stenaars die gebruik maakten van het oude gemeentehuis en 
de kerkraad van Ottenburg om een oplossing te zoeken. De 
oplossing was er snel door de kunstenaars onder te brengen in 
de oude pastorie. De jongens en meisjes van de Chiro kunnen 
nu gebruik maken van het volledige voormalig gemeentehuis. 
Deze oplossing is tijdelijk tot we in samenwerking met Ottopia 
en de inwoners van Ottenburg de dorpskern van Ottenburg 
aanpakken en een definitieve plek voorzien voor de Chiro.

Chiro uit oude lokalen

De dorpsraad is zeer creatief en dat merk je, stelt 
Nicole Vanweddingen.


