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Open Vld

De bestuursleden van Open Vld tijdens de nieuwjaarsdrink onder een stralende zon.

Burgemeester kijkt vooruit
“In vele gemeenteraden werd er tot ‘s nachts en zelfs de dag
erna vergaderd. Wij hadden een strak plan. Tijdens de gemeenteraad kreeg ons meerjarenplan zelfs geen tegenstem.
De trein staat stevig op de rails!”
Beste Huldenbergenaar, tijdens onze nieuwjaarsreceptie wensten we iedereen een gelukkig nieuwjaar.
We willen graag dat jullie met volle teugen genieten
van de kleine dingen en ga gerust uit de bol voor het
toegewenste megageluk. ‘t Is dan wel bijna maart,
maar ze rollen uit de speech van onze burgemees-

Lees ons
nationaal nieuws
op pagina’s
4 en 5.

ter: “We verwelkomen steeds mensen van binnen
en buiten de gemeente en dit jaar hadden we EUparlementslid Hilde Vautmans als gastspreker. Maar
we gaan het over ons hebben. In december liep het
meerjarenplan vlotjes uit de gemeenteraad. Ik wist
dat we een financieel strak, maar ambitieus plan

hadden voorgesteld en dan is het logisch dat vanuit
de oppositiebanken geen of weinig opmerkingen
komen. Er werd door niemand van de oppositie tegen gestemd. Dat is een pluim die we na maanden
sleutelen op onze hoed mogen steken. Dit is de troef
van Open Vld Huldenberg: het opstellen van het plan
voor de toekomst en daarmee naar de bevolking
stappen. Liever dit dan tijd te verliezen met het beschimpen van andere partijen. Onze partner Groen
sloot na de verkiezingen aan, omdat ook zij geloofden
in ons plan. En kijk nu, samen op weg naar een mooie
toekomst.”

Kaas- en
wijnfestijn
Op 7 maart leiden alle wegen naar de Donkerstraat in Neerijse voor de welgevulde kaasdis.
Aangepaste wijnen en lekkere bieren worden
jullie voorgeschoteld. Vanaf 17 tot 22 00 uur
ben je welkom!

Woord van
de voorzitter

Uit de nieuwjaarsspeech van onze voorzitter:
Eerst ga ik een aantal mensen bedanken voor
het afgelopen jaar. Bedankt aan alle vrijwilligers en bestuursleden die steeds met volle
goesting komen helpen op onze activiteiten.
Zonder jullie was het nooit steeds opnieuw
zo een succes geweest. Ook bedankt voor de
steun van jullie allemaal, leden en sympathisanten. Jullie zijn de motor die ons draaiende
houden. En ik moet zeggen, die van ons in Huldenberg draait al een paar jaar heel goed! 2020
zal een jaar zijn met veel uitdagingen. Eén van
die uitdagingen wil ik met jullie al delen en dat
is communicatie. Wij gaan enorm hard de focus leggen op communicatie omdat wij ervan
overtuigd zijn dat iedereen, jong en oud, te bereiken is dankzij alle kanalen die de dag van vandaag beschikbaar zijn. Iedereen moet de kans
krijgen om ons verhaal te kunnen volgen en om
hiervan deel uit te maken. Om jullie up-to-date
te houden, gaan we dit jaar drie Burgerkranten
en twee Flashes uitbrengen. We hebben onze
website een nieuwe en frisse lay-out gegeven
en we blijven nog steeds actief op social media,
waaronder Facebook. Onze leden kunnen kiezen of ze informatie wensen te ontvangen via
de post, mail of beide. Voor onze ouderen die
niet vertrouwd zijn met social media, blijven
wij u natuurlijk ook op de hoogte houden via
een papieren versie die wij op onze activiteiten
zullen klaarleggen. De activiteitenagenda van
2020 ligt klaar voor u.

Nieuwjaarsreceptie
Hilde Vautmans benadrukte dat we moeten bezinnen. We moeten de oudste partij van het land terug op de plaats zetten die ze verdient: aan de top!
Daarom moeten we een hechte groep vormen en
terug naar de basis. Danny Vangoidtsenhoven sloot
aan door de aandacht voor het individu te benadrukken, ongeacht afkomst, gender of geloof. We moeten
voor iedereen ontwikkelingskansen creëren en wie
echt niet mee kan de nodige ondersteuning bieden.
Wat we de laatste tijd uit politieke hoek vernamen

was dikwijls niet fraai. De mensen weten niet meer
waar Open Vld (en andere partijen) voor staat. Hilde
gaf aan dat we een duidelijke boodschap moeten
brengen. Zoniet blokken we de “goesting” in de politiek af. Net waar we destijds zo voor waarschuwden.
Danny besloot om Philippe Vervoort, kersvers regiovoorzitter voor Open Vld, een doorstart te laten
maken in onze regio. Onze regio moet liberaal vooruit door de kaart van onze mensen te trekken en een
beleid uit tekenen voor deze mensen!

Meer blauw op straat
Bertrand Vervoort
Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk
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De fusie tussen politiezones Dijleland en Tervuren werpen de eerste
vruchten af voor VODI. De misdaadcijfers dalen spectaculair! In 2015
hadden we 419 inbraken in onze
zone, in 2019 nog 217. Voor Huldenberg zijn de cijfers nog beter: in 2015
waren er 41 inbraken om te zakken
naar 19 inbraken in 2019. Opvallend
is dat we ver onder het gemiddelde
liggen van onze buurgemeenten.
Maar elke inbraak is er één teveel.
Daarom blijven we inzetten op preventie en ontmoediging door de
ANPR-camera’s en de aanwezigheid
van meer blauw op straat.
Het politiecollege blijft inzetten op preventie.

We staken er veel tijd in nadat jullie hiervoor jullie vertrouwen schonken tijdens de verkiezingen. Deze herfst hebben we
tenslotte de beleidsnota gefinetuned met de gemeentelijke
administratie en onze partner Groen tot een meerjarenplan.

Het meerjarenplan
Zoals al vermeld in deze krant werd het meerjarenplan zeer goed onthaald door de oppositie. Niet één
tegenstem werd genotuleerd! Ik licht graag de hoogtepunten hieruit toe.
De dagelijkse kosten om de gemeente draaiende
te houden belopen 12 à 13 miljoen per jaar. Daartegenover staan een 14 à 15 miljoen ontvangsten. De
grote projecten zitten in een investeringsbudget en
daarvoor hebben we 19 miljoen euro nodig tot 2025.
Hiertegenover staan soms subsidies of er worden leningen voor opgenomen.
De dagelijkse kosten omvatten voor ongeveer de
helft personeelskosten, maar verder zoals bij ieder
van ons betalen we stook- en andere energiekosten,
verzekeringen, onderhoud machines en gebouwen, het onderhoud van onze wegen,
de erediensten, het onderhoud van de
We zijn zeer
begraafplaatsen, de drukwerkkosten,
ambitieus, maar
ondersteuning van dorps- en adviesraden, Paraadt en onze schuldafloskunnen rekenen op
singen zitten er allemaal in. Verder
een ijzersterk team
kloppen onze basisscholen af op een
binnen onze
kleine 800 000 euro net als de dienst
administratie!
vrije tijd. Voor de sociale zorg in HulVolgend jaar in september is het oude schooltje in Loonbeek ingeruild voor een
denberg trekken we jaarlijks ongeveer 1
modern schoolcomplex. Open Vld investeert in onze jeugd!
miljoen euro uit. Onze bijdrage aan de poliWe hopen dat we van de Vlaamse overheid de toegen en herstellen de kerken van Neerijse
tiezone kost een klein miljoen en de bijdrage voor
stemming krijgen om het “gehucht” Tomme van rioen Huldenberg. De grootste slokop is onze wegenis:
de Hulpverleningszone Oost een klein half miljoen.
lering te kunnen voorzien. Daarnaast investeren we
Langeheide-, Florival-, Neerpoorten-, E. Langelez-,
De komende legislatuur doen we ook grote investein de trage wegen over het hele patrimonium.
Billande-, Wijmingen-, Bergstraat, de Limburg Stiringen: ik beperk me tot de grootste: het vervangen
rumlaan, A. Goossens-, Gilisstraat zijn allemaal grote
van afgeschreven voertuigen en toestellen voor de
(Lees verder pag 8)
wegeniswerken ten gevolge van rioleringswerken.
dienst WEB. We bouwen nog verder sociale wonin-

De jeugd is aan zet!

Jong VLD Huldenberg is groeiende enthousiaste
ploeg!

Onze activiteiten zijn jullie allen ondertussen
welbekend. Vorige maand stonden we met
onze stand op de kerstmarkt van Ottenburg,
we organiseerden in de zomer onze jaarlijkse
BBQ à volonté en in oktober hadden we onze
ondertussen 7e benefietquiz. Dit jaar bracht
deze € 1200 op dat we mochten verdelen onder de drie Huldenbergse Jeugdverenigingen.
Nog in oktober van afgelopen jaar, waren het
bestuursverkiezingen van Open Vld. Jullie
hebben het ondertussen al wellicht gelezen of
gehoord: maar liefst vijf Jong VLD’ers maakten
dit jaar de stap naar het bestuur van Open Vld.
Dat heeft zo zijn effect op de gemiddelde leef-

tijd, maar zorgt zeker ook voor nieuwe ideeën
en een frisse wind. Een meerwaarde van een
sterke lokale jongerenafdeling.
Het is ondertussen al 8 jaar geleden dat we
Jong VLD hebben opgericht. Acht jaar dat we
achter de schermen meedraaien, nieuwe ideeën lanceren, evenementen organiseren, enz.
De toegetreden Jong VLD bestuursleden hebben allen een serieuze voorbereiding achter
de rug om de handschoen nu verder op te pakken bij Open Vld. De logische doorstroming
van Jong VLD naar Open Vld zorgt ervoor dat
ook wij opnieuw op zoek moeten naar politiek
talent. Heb je er zin in?
LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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Nieuwe maatregelen om misbruik
asielprocedure tegen te gaan
Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voeren
samen de strijd op tegen misbruik van de asielprocedure. De
administraties van minister van Asiel en Migratie Maggie De
Block (Open Vld) zullen harder optreden tegen nieuwe vormen van misbruik. Dankzij de maatregel kan Fedasil de echte
nieuwkomers een opvangplaats garanderen tijdens de wintermaanden.
Een bepaalde groep asielzoekers heeft reeds asiel gekregen in een andere lidstaat van de Europese Unie,
maar trekt toch door naar België en vraagt hier asiel
en opvang om redenen die niets met asiel te maken
hebben.

Mensen die reeds in een ander Europees land asiel
hebben gekregen hebben in dat land dan ook recht
op verblijf en op sociale bescherming. Om het zogenaamde asielshoppen tegen te gaan krijgen deze
mensen voortaan geen opvang meer.

Een andere groep weigert dan weer terug te keren
naar de Europese lidstaat die bevoegd is om hun
asielaanvraag te behandelen volgens de zogenaamde
Dublinregels. Ze blijven gedurende een lange periode
onder de radar en verschijnen plots weer aan onze
deur om opvang te vragen van zodra België verantwoordelijk is geworden voor hun asielaanvraag.

Daarnaast voorzien de Dublinregels dat België zes
maanden de tijd heeft om een asielzoeker terug te
sturen naar het Europese land waar hij of zij de eerste keer geregistreerd werd. Het is ook dat land dat
volgens de Dublinregels verantwoordelijk is voor de
behandeling van de asielaanvraag. Indien de asielzoeker binnen de 6 maanden het grondgebied niet heeft
verlaten, wordt ons land zelf verantwoordelijk voor
de behandeling van de asielaanvraag.

Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie: “Dit
zijn misbruiken van de asielprocedure die onze asieldiensten en ons opvangnetwerk onnodig belasten.
We moeten bescherming en opvang geven aan wie
er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er probeert misbruik van te maken.”

Daarom duiken sommige asielzoekers 6 maanden
lang onder bij bvb. familie, vrienden of kennissen,
zonder een adres achter te laten bij DVZ. Anderen
wisselen dan weer bijna dagelijks van adres om onmogelijk opgespoord te kunnen worden. Ze verschij-

nen terug wanneer de zes maanden afgelopen zijn
om vervolgens opnieuw asiel aan te vragen en dus
opvang te krijgen.
Fedasil zal deze opvang voortaan weigeren. DVZ kon
sowieso al de termijn om het grondgebied te verlaten
verlengen tot 18 maanden indien er zich een ernstig
risico to onderduiken voordoet.
Beide groepen asielzoekers krijgen wel ondersteuning indien zij terug willen keren naar het land waar ze
al een statuut hebben (erkend asiel of in procedure).
Bovendien zal Fedasil een weigering tot opvang wel
telkens op individuele basis beoordelen en daarbij rekening houden met de kwetsbaarheid van de betrokken personen, zoals bvb. in het geval van ziekte.
Ten slotte lanceert men ook een informatiecampagne gericht op deze specifieke doelgroepen om het
misbruik van de procedures verder te ontraden.

Ook topsporters moeten
eerlijk hun belastingen betalen
Dat de beste verdiende sporters vandaag amper sociale bijdragen of belastingen betalen is niet langer
te verantwoorden. Tegelijk mogen kleine sporttakken of clubs met weinig middelen niet gestraft worden. Daarom stelt Egbert Lachaert in een eigen
wetsvoorstel een billijker systeem voor. “Voor sporters met een laag loon verlagen we de sociale bijdragen. Vervolgens verhogen we de bijdragen trapsgewijs, met tarieven van 6,5 %, 10 % en vervolgens het
reguliere tarief van 13,07 %. Ter compensatie voeren
we een sociale bijdrage van 10% in op de miljoenen
aan transfergelden die officieel geregistreerd moeten worden. Daarmee zullen ook de grootste clubs
meer bijdragen, want zij innen het meeste transfergelden. De in financiële termen ‘kleine’ sporters blij-
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ven zo buiten schot”, aldus Lachaert.
Er vormt zich in het federaal parlement een meerderheid om het RSZ-voordeel van beroepssporters
weg te werken op voorstel van Egbert Lachaert. Nu
betaalt een profsporter 885 euro per maand aan
sociale bijdragen, ook al heeft hij als voetballer een
jaarloon van meer dan 1 miljoen euro. “In de nasleep
van het fraudeschandaal rond de makelaars heeft
het voetbal zelf de kans gekregen om er iets aan te
doen. Maar er is niks gebeurd”, zegt Lachaert. Hij
stelt een rechtvaardiger systeem voor, waarbij de
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Behalve het fors optrekken van de sociale bijdragen,
zouden clubs 10% sociale bijdragen moeten betalen
op de vaak enorme transfersommen.

Nationaal Open Vld nieuws

Robby De Caluwé

Mensen met dementie hebben
ook recht op euthanasie
Mensen met dementie moeten euthanasie kunnen krijgen, want iedereen
heeft het recht om zelf over een waardig en zelfgekozen levenseinde te kunnen beslissen. Veel mensen denken dat ze nu al euthanasie kunnen krijgen als
ze dement worden, aangezien ze dat in een voorafgaandelijke wilsverklaring
hebben laten vastleggen. Maar dat is niet zo, want die wilsverklaring is enkel
geldig in een onomkeerbare coma. Daarom willen we de wet aanpassen zodat ook mensen met dementie recht hebben op euthanasie.
De euthanasiewet vandaag laat via een voorafgaande
wilsverklaring enkel euthanasie toe wanneer de patiënt “niet meer bij bewustzijn is en deze toestand
volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar
is”, dit wil zeggen een onomkeerbare coma. Bijgevolg
hebben mensen met dementie of mensen die plots
wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld een on-

geval, geen recht op euthanasie. Ook al hebben ze
dat op voorhand laten vastleggen in hun wilsverklaring. Dat willen we aanpakken. Federaal parlementslid Robby De Caluwé benadrukt dat veel mensen vandaag vragende partij zijn. Meer dan 70.000 mensen
ondertekenden de petitie van Professor Wim Distelmans en vragen de uitbreiding voor de wet op eutha-

nasie voor mensen met dementie (en andere vormen
van verworven wilsonbekwaamheid).
“Mensen beseffen zeer goed hoe erg een aftakeling
door dementie kan zijn. Ze maakten het al eens mee
in hun familie- of vriendenkring en willen zij dit voor
zichzelf niet. Daarom willen we mensen de mogelijkheid geven om zelf over een waardig en zelfgekozen
levenseinde kunnen beslissen, ook als ze lijden aan
dementie. Zo kunnen we heel wat mensonterende
situaties vermijden”, zegt Robby De Caluwé.
Nu sterven mensen met dementie vaak te vroeg, omdat ze tot euthanasie overgaan op een moment waarop ze wél nog wilsbekwaam zijn en ze bang zijn dat het
anders te laat zal zijn, terwijl mensen misschien nog
mooie momenten kunnen beleven, zoals Hugo Claus
bijvoorbeeld. Dat kan anders geregeld worden.

Vlaams minister Lydia Peeters wil
gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn
Het nieuw jaar is nog maar net begonnen, maar de reizigers van De
Lijn kregen alweer veel hinder te
verduren. De socialistische vak-

bond diende net voor de eindejaarsperiode een stakingsaanzegging in.
Vooral in de provincie Antwerpen
was er veel hinder. Net als voor veel
reizigers is de maat voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
werken Lydia Peeters vol. Ze wil zo
snel mogelijk werk maken van een
procedure voor gegarandeerde
dienstverlening bij De Lijn.
Een garandeerde dienstverlening
betekent dat bij stakingsaanzeggingen minstens drie dagen van te
voren aangegeven moet worden of
men gaat staken of komt werken.
Zo kan er tijdig een planning opgemaakt worden met het personeel

dat wél wil werken. Op die manier
kan de reiziger vroeger en beter
worden geïnformeerd over het beschikbaar aanbod.
Lydia Peeters: “Ik beschouw de
recentste staking als pestgedrag
van de vakbond tegenover de reiziger, maar ook tegenover De Lijn.
Dit uitgerekend op een moment
waarop De Lijn zich ten volle moet
bewijzen. De vele stakingsdagen en
geschrapte ritten komen De Lijn
niet ten goede. Vandaar dat ik wil inzetten op de gegarandeerde dienstverlening.”
Bij de NMBS voerden we in 2018

de gegarandeerde dienstverlening
in. Deze procedure is ondertussen
succesvol gebleken. Bij de vorige
stakingen bleef het aanbod op de
belangrijkste spoorverbindingen
gegarandeerd. Daarnaast konden
de reizigers veel eerder en beter geïnformeerd worden, waardoor zij
niet in de kou bleven staan.
“Wat geldt voor de NMBS, geldt
ook voor De Lijn. De Lijn moet een
betrouwbare vervoersmaatschappij zijn en de reiziger moet kunnen
rekenen op een goede service. De
gegarandeerde dienstverlening zal
daarvoor een stap in de goede richting zijn”, besluit Peeters.
LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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Huldenberg in beeld

De Open Vld dames met onze “special guest” Europees parlementslid
Hilde Vautmans.

De “maiden speech” van kersvers voorzitter Bertrand Vervoort.

Vanuit het Europees Parlement
Hilde Vautmans: vol passie timmeren aan een betere wereld.

Danny Vangoidtsenhoven benadrukt dat Open Vld zich in Huldenberg
blijft inzetten voor alle inwoners.

ONZE MENSEN
Gunther Debois
Bestuurslid - ledenbeheer
gunther_debois@
hotmail.com
0495 93 22 03

Guy Platton

Bestuurslid
Regio-afgevaardigde

Jeroen Willems
Bestuurslid

#Jong VLD met een hart voor 3040.
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De Open Vld Vrouwen Druivenstreek
nodigen u uit op hun jaarlijkse

Brunch
Vrijdag 1 mei
van 10u30 tot 15u
zaal ‘Ten Wijngaerd’
Neerijse

ONZE MENSEN
Rudy Vanlinthout
Fractieleider BCSD
(bijzonder comité sociale
dienst), Bestuurslid ledenbeheer
rudy.vanlinthout@telenet.be, 0477 65 45 18

Greta Veeckmans
BCSD raadslid, Secretaris Open Vld Huldenberg,
Voorzitter Open Vld
Vrouwen Druivenstreek,
Regioafgevaardigde
greta.veeckmans@skynet.
be, 0477 26 28 72

Frederik
François

BCSD raadslid, Medewerker communicatiecel
frederik_francois@yahoo.
com, 0479 64 70 68

Georges
Vanderlinden

tijdig reserveren via
greta.veeckmans@skynet.ne
0477/26 28 72

Ere-Burgemeester
Bestuurslid

Guy Hofman

Bestuurslid
Hoofd ledenbeheer

Andre
Ronsmans

Bestuurslid
Hoofd Politieke Cel
andre.ronsmans@
telenet.be

Jan Vanderlinden
Bestuurslid
Regioafgevaardigde
j.i.j.vdln@telenet.be
0476 66 56 20

Huldenberg
Huldenberg is de mooiste!
Het is me wat met Huldenberg. De laagste inbraakcijfers in de streek. Het houdt daar niet op: voor de
tweede maal op rij zijn we Vlaanderens beste leerling in het sorteren van afval. Een mooie pluim op de
hoed van onze inwoners. Op die manier dragen we
een belangrijke steen bij in het klimaatplan. En ‘t is
nog niet gedaan: Huldenberg ligt boven het Vlaams
gemiddelde voor bloeddonoren. Schitterend,
maar we kunnen beter. Als jullie op 2 maart vanaf
17u30 nu ook jullie angst voor het kleine prikje opzij schuiven, dan halen we de 5 %. Ambitieus, maar
mogelijk. Geef een seintje als je komt, dan loopt het
vlotjes: vlek@telenet.be

François
Berckmans

Bestuurslid
francois.berckmans@
telenet.be
0478 27 36 87

Rita
Vanmeerbeek
Bestuurslid
riwo@telenet.be
0479 48 74 71

Yves L’Orfèvre
Bestuurslid
postman2012@
telenet.be
0477 29 65 92

Philippe Gregoir
Bestuurslid
philippe.gregoir@
telenet.be
0475 52 12 81

Al twee jaar terug, maar nog altijd donor!
LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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ONZE MENSEN
Bertrand
Vervoort

Voorzitter
Open Vld Huldenberg
Secretaris Jong Vld
Huldenberg
bertrandvervoort@gmail.
com, 0478 21 49 79

Open Vld huldenberg
nodigt u uit op haar jaarlijks

Danny Vangoidtsenhoven

Kaas-en
wijnfestijn

Burgemeester
Hoofd communicatiecel
Politiek secretaris
burgemeester@huldenberg.be, 0476 29 27 34

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

Zaterdag 7 maart van 17u tot 22u
zaal ‘Ten Wijngaerd’, Neerijse

Philippe
Vervoort

Schepen, Ondervoorzitter
Open Vld Huldenberg
Lid Partijraad Open Vld
vervoort.philippe@huldenberg.be, 0495 57.57.26

Huldenberg

Kamil
Muyldermans

Voorzitter gemeenteraad,
penningmeester, Voorzitter Jong Vld Huldenberg,
Regioafgevaardigde, kamil.
muyldermans@huldenberg.
be, 0472 84 71 15

Katia della Faille

Het meerjarenplan

Met alle vragen kan je terecht bij onze mandatarissen.

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

(vervolg pag. 3)
We zetten in op het plaatsen van LED-lampen voor de
openbare verlichting en de veiligheid rond de scholen.
Daarnaast kopen we een vijftal flitscamera’s aan. We
richten de nieuwe bib in en Loonbeek krijgt een nieuwe
school. De fietser en voetganger worden de komende
vijf jaar gul bediend! We investeren in de ontharding
en de verfraaiing van de centra van Sint-Agatha-Rode,
Ottenburg en Huldenberg en we vergroenen de speelplaatsen. We kijken uit naar een site voor een containerpark in Huldenberg, een nieuwe loods en multisportterrein. Mocht je nog meer vragen hebben rond
het meerjarenplan, kan je bij al onze mandatarissen
terecht!

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
vlek@telenet.be - 0476 29 27 34

Fractieleider
gemeenteraad
Bestuurslid
kadel@telenet.be
0495 53 01 53

Noël De Clerck
Gemeenteraadslid
Bestuurslid
raymondedeclerck121@gmail.com
0474 79 45 78

Luc Decoster

Gemeenteraadslid
Politieraadslid
mclouis656@gmail.
com
0477 78 53 37

Yannick De
Coster

Gemeenteraadslid
Yannick.decoster2@
gmail.com
0472 25 25 92

Jef Verbist

Gemeenteraadslid
Penningmeester Jong
Vld Huldenberg
verbistjef@gmail.com
0492 15 04 59

Lisa Smets

Gemeenteraadslid
lisasmets23@gmail.
com
0493 59 78 88

