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Nicole, Philippe en Danny volgen het dossier rond de N 253 al sinds 2014 op.

De N253 hoofdstuk X
Het duurt, maar uiteindelijk heeft minister van Mobiliteit,
Lydia Peeters, budget vrijgemaakt voor onze gewestweg.
Niet de totale aanpak is aan de orde, maar wel een
verbetering voor de zachte weggebruiker.
Na bezwaren tegen de bouwaanvraag kreeg het
Agentschap Wegen en Verkeer eindelijk groen licht
om de gevaarlijkste stroken op het grondgebied van
Bertem en Huldenberg aan te pakken.
In deze fase van “Quick Wins” gaat het om verbeteringen voor de zachte weggebruiker. Niks te vroeg
horen we jullie zeggen. In de pijplijn zitten werken om
plaats te maken voor fietser en wandelaar, waar mo-
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stapper. De stroken situeren zich in Neerijse en Loonbeek.
Ondertussen lopen de onteigeningen verder. Op
lange termijn komt dan het volledige traject op de
agenda. Een timing kan men ons nog niet geven, maar
we verwachten niets tijdens deze legislatuur.

menteel geen uitwijkmogelijkheden voor waren.
In het vooruitzicht van de uiteindelijke herinrichting
van de N 253, worden onteigeningen versneld doorgevoerd opdat afgravingen kunnen uitgevoerd worden.
Op deze stroken komt er dan meer ruimte vrij om
meer veiligheid in te bouwen voor de fietser en de

Van AWV hoorden we dat de aanvang van de definitieve werken starten in Egenhoven en eindigen in
Huldenberg. Binnenkort wordt eveneens de korte
bocht in Neerijse aangepakt. We volgen het met argusogen op.

Kalender aangepast
De jaarlijkse uitstap wordt voorlopig afgelast omwille van de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus. Over het
steakfestijn in september brengen we zo
snel mogelijk meer nieuws.

Woord van de
voorzitter

Dat het onwaarschijnlijke tijden zijn, hoef ik jullie niet te vertellen. COVID-19 heeft onze dagelijkse “way of life” totaal overhoop gehaald.
Ik dank onze burgemeester, het college en de
“taskforce” voor hun efficiëntie aanpak van
deze crisis. De communicatie heeft zijn vruchten afgeworpen, via de vernieuwde Huldenberg website, de App en de sociale media.
Ik ben tevreden dat Egbert Lachaert met een
ruime meerderheid het nationale voorzitterschap won. Dit toont aan dat hij stevig in het
zadel zit en hij de blauwe accenten kan omzetten in een leefbaar programma voor de hele
gemeenschap. We kijken vooral uit naar een
duidelijk programma. We rekenen erop dat
we als lokaal bestuur de nodige steun blijven
genieten vanuit de Melsensstraat. Tijdens onze
“Kaas – en – wijn” konden we uitgebreid kennis
maken met hem en de andere kandidaten.
Die avond was een succes, de formule blijft
aanslaan en ik wil graag alle medewerkers van
harte bedanken!
Vijf dagen later viel weliswaar de “lock-down”.
Al bij al was deze vervroegde datum nog niet zo
slecht en mogen we uiteraard van geluk spreken.
Ik sta toch wel even stil bij de zovele geannuleerde activiteiten van onze Huldenbergse verenigingen in afwachting van het hernemen van
het sociale leven. Onze agenda zal eveneens
aangepast worden. De jaarlijkse uitstap wordt
uitgesteld en het steakfestijn kondigen we later
nog aan.
Samen slaan we ons er doorheen.
Veel leesgenot.
Bertrand Vervoort

De prioriteit was duidelijkheid brengen in het oerwoud van mededelingen.

Corona:
duidelijkheid graag!
Dergelijke titel plaatsen is eenvoudig, maar de informatie vanuit verschillende regeringen duidelijk
maken voor de Huldenbergenaar is aan ander paar
mouwen. Het liep goed zolang we eenduidige info
kregen van de noodregering via de gouverneur.

Vanaf de opening van de handelszaken liep het anders. Elke versoepeling riep vragen op. Elk antwoord
nieuwe vragen. De saga rond de mondmaskers bespaar ik jullie, maar de heropstart van de scholen was
een nachtmerrie. De inkt van het opgemaakte uurrooster voor de start van het eerste, tweede en zesde
studiejaar was nog niet droog of de Vlaamse regering

kondigde al de algemene opstart aan. Ongezien crisisbeheer, maar een nuchter schoolbestuur met
enthousiaste directeurs en leerkrachten wisten het
hoofd boven water te houden.
Ik onthoud dat we als lokaal bestuur op massaal veel
mensen konden rekenen. Jeugdverenigingen, vrijwilligers die in deze crisis de anderen een warm hart
toedragen is het enig wat telt. Dikke merci allemaal!
Jullie burgemeester
Danny Vangoidtsenhoven

Containerpark filevrij!
Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk
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Luc Decoster kwam met het idee op de proppen om de eerste weken van het bezoek aan
het containerpark te Bertem meer geordend te
laten verlopen. Hij stelde voor een beurtrol in
te roepen voor beide gemeenten. Het bestuur
van Ecowerf ging in op dit praktisch en duidelijk
initiatief. Het gevolg was dat niettegenstaande
de hectische taferelen her en der er in Bertem
geen lange wachttijden voor onze inwoners te
noteren vielen. Gezond verstand brengt raad
in deze crisis. Ondertussen startte het pop-up
containerpark in Huldenberg ook al op.

Luc Decoster: geen files aan het containerpark zijn beter voor bezoekers en parkwachter.

We moeten af van de “geplaveide” dorpskernen. Onze
kernen moeten terug ons landelijk karakter uitstralen.
Als ondersteuners van het verenigingsleven hebben de handelaars recht op levende dorpskernen, net als alle inwoners.

Leefbare dorpskernen!
De coronacrisis onthoudt ons van vele zaken, maar
aan onze beleidsdoelen doen we verder. De werken
aan de Stroobants-, Steenbeek- en Potterstraat zijn
bijna voltooid. Deze belangrijke verbindingsweg
heeft een tijd voor de nodige hinder gezorgd, maar is
klaar voor de toekomst.
Niet alleen is het slechte wegdek verleden tijd, er is
gedacht aan de veiligheid van de zachte weggebruiker. Op dit elan gaan we verder: de aannemers kunnen terug volop aan het werk en dat gaan jullie zeer
binnenkort merken. We werken naast de grote infrastructuurwerken, gekoppeld aan rioleringswerken,
door met de aanleg van alternatieve routes voor fietsers en stappers.
Ons mooi landschap leent zich ertoe om
naast de drukke wegen directe verbindingen te maken waarop de fietser
Onze handelaars
en de wandelaar geen auto kruisen.
zijn gebaat bij
Daarenboven mochten we van minister Lydia Peeters 5433 euro ontmooie dorpskernen
vangen voor projecten rond een veien daar zorgen
lige schoolomgeving. Straat per straat,
wij voor!
fiets- en voetpad per keer werken we
De Open Vld gemeenteraadsleden maken plannen op over leefbare kernen.
aan de verbetering van onze wegenis. De
omgeving.
autogebruik naar beneden halen en
vastgelegde budgetten samen met een aanVoor Open Vld is dit een sterke stimulans om in te
de dorpskernen levend houden. Samen
nemer vastgelegd voor drie jaar, moeten we onze
zetten op onze dorpskernen. Via onze dorpsraden en
met de dorpsraden denken we na over de mobiliteit
doelstellingen bereiken.
de nieuwe participatieraden, maken we met jullie de
in deze kernen en werken we verder aan de vergroeplannen voor de toekomst op!
ning van deze landelijke kernen. Voor de lokale hanHuldenberg investeert in het reduceren van het
delaar zijn zulke kernen een extra troef: inwoners en
autogebruik door de aankoop van deelwagens en
bezoekers winkelen graag in een veilige landelijke
pakjesautomaten. Dit alles moet een deel van het

We vliegen erin!
De vergaderingen van Jong VLD stonden even
‘on hold’, we maakten wel van de gelegenheid gebruik om een online vergadering te houden. Dit
om onze activiteiten van 2019 te evalueren. We
willen ook nieuwe jongeren aanwerven voor een
uitbreiding van ons team.

Jong Vld tijdens de nieuwjaarsreceptie.

“Maar uitstel is geen afstel” besluit Lisa Smets.
“Onze groep is al behoorlijk groot, maar we verwelkomen graag geïnteresseerde jongeren.” En
we staan al te popelen om er binnenkort terug
in te vliegen. Nieuwe, geïnteresseerde leden mogen ons steeds contacteren via onze bestuursleden of via onze sociale media.

Verder hebben enkele van onze bestuursleden,
naast andere vrijwilligers ook geholpen met het
inpakken en bedelen van mondmaskers. Waarvoor enorm veel dank, aan de Scouts en Gidsen
van Loonbeek, de Jeugdkring en de talloze andere vrijwilligers. We zetten graag onze schouders
onder de toekomst van Huldenberg. “In deze
crisis merken we dat heel veel mensen het de
moeite vinden om belangeloos een handje toe te
steken. Dat geeft een warm gevoel en motiveert
ons nog meer om via de politiek bij te dragen aan
een warme gemeenschap.” horen we van onze
Jong Vld vriendenkring.
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Egbert Lachaert nieuwe
voorzitter van Open Vld
Open Vld krijgt een stroomstoot: met Egbert Lachaert (42)
staat een nieuwe voorzitter aan het hoofd van de liberale
partij. Lachaert kijkt met een frisse blik en een liberaal
kompas naar de uitdagingen waar ons land voor staat.
Dé prioriteit? “We moeten de economie snel herlanceren
zodat mensen hun job kunnen behouden en we allemaal
weer vooruit kunnen gaan.” In dit gesprek leer je de nieuwe
voorzitter kennen.
Proficiat met je stevige overwinning in de
voorzittersverkiezing? Al wat bekomen?
Dank je! Het zijn vreemde tijden om partijverkiezingen te houden, terwijl mensen ziek worden of tijdelijk
werkloos zijn. Tijd voor een feestje was er dus niet.
Integendeel, we zijn meteen aan de slag gegaan. De
coronacrisis aanpakken, hoogdringend een nieuwe
federale regering vormen, maar ook de partij een
nieuw elan geven. Ik vlieg er met ongelofelijk veel
goesting in.
Hoe ben je eigenlijk in de politiek beland?
Mijn vader was parlementslid en ik groeide dus letter-

Ik wil mensen zo veel
mogelijk vrijheid en
kansen geven om
vooruit te gaan in
hun leven. Die kansen
moeten er zijn voor
iedereen, ongeacht je
afkomst, geslacht of
welvaart.
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lijk op in de liberale partij. Als kind voerde ik al campagnes en reed ik mee rond in de verkiezingscaravaans. We reden door het hele land, plaatsten borden
en deelden flyers uit. Maar pas in mijn studententijd
heb ik de basis gelegd voor een actief engagement.
Ik zat bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond in
Gent. Samen met toppers zoals Philippe De Backer
trouwens. Als jonge snaken wilden we de wereld verbeteren en het liberalisme heruitvinden. Daarna heb
ik met leeftijdsgenoten de liberale denktank Liberales opgericht. Vandaag doe ik nog altijd aan politiek in
het parlement en nu als voorzitter vanuit een diepgewortelde liberale overtuiging.
Toch ging je eerst aan de slag als advocaat?
Klopt. Ik werd advocaat sociaal recht aan de Gentse
balie. Mijn vader vond het belangrijk dat ik nooit financieel afhankelijk zou zijn van de politiek. Hij vond
dat ik mijn eigen weg moest vinden. Het is pas nadat
hij overleden is in 2012 dat mijn politieke loopbaan in
een echte versnelling kwam. Het is jammer dat hij er
niets van heeft meegemaakt. In 2013 werd ik Vlaams
parlementslid, in 2014 werd ik verkozen in de Kamer
en in 2019 werd ik daar fractieleider. Hij zou zo trots
zijn moest hij weten dat ik nu voorzitter ben van de
liberale partij.
Wat betekent liberalisme voor jou?
Het liberalisme is een vooruitgangsfilosofie. Ik wil
mensen zo veel mogelijk vrijheid en kansen geven
om vooruit te gaan in hun leven. Die kansen moeten
er zijn voor iedereen, ongeacht je afkomst, geslacht
of welvaart. Kansen geven begint bij sterk onderwijs,
maar we willen ook iedereen aan het werk helpen of
stimuleren om zelf te ondernemen. Kansen geven,
betekent ook, niemand achterlaten die het moeilijk
heeft. Daarnaast moet de overheid zich niet te veel
moeien en regels opleggen. Mensen kunnen zelf wel

hun keuzes maken, ook over ethische vraagstukken.
Wat staat er nu als eerste op de politieke agenda?
Er ligt veel werk op de plank. Het ergste van de gezondheidscrisis ligt gelukkig achter ons, maar nu
komt er een economische crisis op ons af. We moeten die zo goed mogelijk opvangen. Daarvoor hebben we dringend een volwaardige federale regering
nodig. Wij zijn bereid daarin opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen. Die regering heeft maar

Nationaal Open Vld nieuws

We moeten nu de economie weer volop
laten draaien zodat we de jobs van
mensen kunnen verzekeren.
ste maar ook de mooiste job van de Wetstraat
is. Hoe laat jij stoom af?
Wel ik probeer om de twee dagen te gaan lopen,
meestal ’s morgens maar als ik een vroege vergadering heb dan ga ik ‘s avonds nog een loopje doen. Dat
ontspant mij en maakt mijn hoofd vrij. Ik vraag aan
mijn collega’s om elke vrijdagavond vrij te houden.
Want dan ga ik voetballen met mijn vrienden. Mijn
zoontje traint vlak daarvoor en we hebben afgesproken dat elke vrijdagavond ons vader-zoonmomentje
is. En daarna eten we frietjes!
Een voetballende voorzitter! Wat is je positie
op het veld en voor wie supporter je?
Ik ben een centrale middenvelder, dat betekent veel
lopen maar zo kan ik het spel verdelen. Soms verdedigend, soms aanvallend maar af en toe assist geven
zodat anderen kunnen scoren. En ik supporter voor
Standard. Atypisch voor een Oost-Vlaming, maar de
sfeer in Luik is ongeëvenaard!
Welk boek heeft jouw leven veranderd?
De Open Samenleving en haar vijanden van Karl Popper. Het boek gaat over totalitaire regimes die de
vrijheid stap voor stap beperken en uiteindelijk talloze dodelijke slachtoffers maken. Het toont aan hoe
dierbaar de democratie is en hoe gevaarlijk machtsconcentratie is. Het opent je geest. Een aanrader
voor elke democraat en liberaal!
Slotvraagje: wat zou je droomjob zijn als je niet
in de politiek zat?
Uitbater van een gezellige B&B op een mooi plekje in
Frankrijk!
Biografie
- Geboren op 4 juli 1977 in Gent
- Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent
één missie: onze economie herlanceren zodat onze
bedrijven weer volop kunnen draaien en de mensen hun job kunnen behouden. Er zullen ook sociale
maatregelen nodig zijn om mensen die hun werk verliezen en zelfstandigen die failliet gaan te ondersteunen. We laten niemand in de steek. Ook niet het gezondheidspersoneel dat de afgelopen weken bergen
heeft verzet.

‘schwung’ aan geven. Mensen moeten zich weer vertegenwoordigd voelen door de politiek. Dat zal niet
lukken als we blijven hangen in de manier van politiek
doen van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld door meer
mensen te betrekken bij onze partij die niet noodzakelijk lid zijn maar wel een bijdrage leveren aan de
vooruitgang van onze samenleving. Samen geraak je
verder.

Daarnaast wil je ook Open Vld vernieuwen?
We gaan onze partij moderniseren en er een nieuwe

Je voorganger Gwendolyn Rutten zei dat het
partijvoorzitterschap misschien de moeilijk-

- Stond mee aan de wieg van de denktank
Liberales
- Woont in Merelbeke, co-ouder van Aaron
(10).
- OCMW-voorzitter in Merelbeke van 2013 tot
2018, sindsdien eerste schepen
- Parlementslid sinds 2013, vorig jaar verkozen
tot fractieleider in de Kamer

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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Huldenberg in beeld

Philippe en Danny met nieuwe voorzitter: Egbert Lachaert tijdens
de “kaas en wijn” te Neerijse

Egbert had bij onze mandatarissen al een streepje voor!

Nicole in overleg bij de nieuwe bib. De werken lopen wat achterstand op
door het coronavirus.

Al een voorsmaakje van het nieuwe onthaal in het gemeentehuis.

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

Guy Platton

Bestuurslid
Regio-afgevaardigde

Jeroen Willems
Bestuurslid

Nog even wachten op de eerste knip, maar wel al een renovatiepremie voor de serres in
Huldenberg!
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Snelheidsduivels
weldra op de foto

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

Greta Veeckmans

De politieraad van politiezone VODI, waarin onze burgemeester Danny Vangoidtsenhoven en Luc Decoster voor onze partij
onze gemeente vertegenwoordigen, daarin eenparig gevolgd door de gemeenteraad, besliste om 5 flitspalen in Huldenberg
te plaatsen. Deze passen in het budget van
de politiezone.

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

Deze worden in samenspraak met de
politie geplaatst waar er belangrijke verkeersstromen zijn of al veel snelheidsovertredingen werden vastgesteld: in de
Stroobantsstraat, de Wolfshaegen en drie
op de Leuvensebaan: één ter hoogte van
‘t Veldeke in Sint-Agatha-Rode, en twee te
Ottenburg, enerzijds bij het binnenrijden
van de bebouwde kom vanuit Sint-AgathaRode en anderzijds vanuit Waver. Deze
flitspalen kunnen in twee richtingen snelheidsovertreders betrappen.

Georges
Vanderlinden
Ere-Burgemeester
Bestuurslid

Guy Hofman

Bestuurslid
Hoofd ledenbeheer

Frederik François, lid van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst en bewoner
van de Leuvensebaan in Ottenburg, is tevreden dat de snelheidsproblematiek aangepakt wordt: “Enerzijds betreuren we dat
het zo ver moet komen door een groepje
van hardleerse snelheidsovertreders zowel van binnen als van buiten de gemeente, maar anderzijds is het positief voor de
bescherming van onze dorpskernen en
scholen. En wie zich nu al aan de snelheidsbeperkingen houdt, hoeft sowieso niets te
vrezen. De maximumsnelheid van 50 kilometer telt namelijk voor iedereen”.

Andre
Ronsmans

Bestuurslid
Hoofd Politieke Cel
andre.ronsmans@
telenet.be

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

François
Berckmans
Frederik François: extra veiligheid in de dorpskernen.

Brunch uitgesteld
De Open Vld Vrouwen Druivenstreek annuleerden
hun jaarlijkse succesvolle brunch. De klassieker op
1 mei in Ottenburg kon zijn rijkelijk gevulde dis niet
uitrollen. Waar ze normaliter weken op voorhand
over brainstormen en waar ze de dagen voordien
samen beginnen te kokkerellen, werd noodgedwongen afgeblazen. Online werd besloten meteen uit te stellen en te focussen op een speciale
editie in 2021.
“Net zoals vele andere activiteiten zal deze gezellige
ontmoeting tussen liberale vrouwen en mannen en
sympathisanten plaats moeten ruimen wegens de
belangrijke veiligheidsmaatregelen.” horen we van
Greta Veeckmans.

ONZE MENSEN

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

De dames stellen hun brunch een jaartje uit.
LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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In zijn kot, vanachter
de schermen
Een crisis stopt de betalingen niet en dus bleven Philippe
Vervoort en de dienst financiën op volle toeren draaien,
zij op veilige afstand of via digitaal overleg. Bij het ter perse
gaan hebben we een commissie financiën achter de rug.
Naast “Je gemeente telt” hebben we het project “Huldenberg in cijfers” uitgerold.

Bertrand
Vervoort

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

Danny Vangoidtsenhoven

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

Dit is een project waar, in alle openheid, de gegevens van
onze gemeente openbaar worden weergegeven via een
eenvoudige applicatie, een zeer ruime tool. Niet enkel de
demagogische cijfers van de gemeente zoals we deze kennen, aangeleverd via Belfius of het Agentschap Binnenlands
Bestuur gaan we voor véél meer transparantie in alle domeinen. Informatie uit alle mogelijke bronnen wordt verzameld.
Deze cijfers worden steeds up-to-date gehouden met alle
mogelijke info met betrekking tot onze gemeente. Deze kan
je verder vergelijken met een andere gemeente, op provinciaal of gewestelijk niveau. Een databank die voor ons bijgehouden wordt met kant-en-klare cijfers over onder andere:
demografie, financiën, wonen, onderwijs, gezondheid, economie, detailhandel, veiligheid, klimaat, landbouw enz.

ONZE MENSEN

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

Een aanpassing van thuis uit werken, maar Philippe
paste zich snel aan.
rantie naar onze inwoners toe. “Verder onderzoeken we
de plaatsing van led boarding op verschillende plaatsen in
onze gemeente om belangrijke info tijdig bij de inwoners te
krijgen. Deze kunnen ook een belangrijk onderdeel worden
voor de communicatie van onze handelaars en verenigingen”, aldus Philippe Vervoort, schepen van financiën.

Philippe
Vervoort

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

Kamil
Muyldermans

Wij gaan voluit voor duidelijke communicatie en transpa-

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

Aankoop terreinen

Katia della Faille

Burgemeester en schepenen bij het door de VLM aangekochte terrein aan de oude watermolen te Huldenberg.

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij volgen we
het landinrichtingsproject rond de Ijse op. Samen met
de hogere regeringen wordt een plan uitgewerkt om de
IJse haar natuurlijke pracht terug te geven.
In dat kader werden door de VLM twee terreinen aangekocht: het voormalige legerterrein aan de “statie” in
Loonbeek en het terrein met de visvijver in het centrum
van Huldenberg.
Deze worden later door de gemeente overgenomen
aan de helft van de prijs.
Beide percelen passen in dit project en zullen bijdragen tot de uitstraling van onze landelijke gemeente. In
Loonbeek wordt de erosie aangepakt en in Huldenberg
komt een bypass voor het visbestand.

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

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

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!

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

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.

Jef Verbist

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
vlek@telenet.be - 0476 29 27 34

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

Lisa Smets

Gemeenteraadslid
lisasmets23@gmail.
com
0493 59 78 88

