
De N-VA wil goed voorbereid de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2012
tegemoet gaan. Hiervoor werden intussen op alle niveaus (nationaal, arrondis-

sementeel en gemeentelijk) nieuwe bestuursverkiezingen georganiseerd.

Ook N-VA Huldenberg heeft een nieuw afdelingsbestuur verkozen. Herman Smul-
ders (Neerijse) is de nieuwe voorzitter. Uittredend voorzitter Erwin Geirnaert (Hul-
denberg) is verkozen als secretaris. Oudgediende en schepen Jos Trappeniers
(Loonbeek) blijft penningmeester. De vaste leden van het afdelingsbestuur zijn ver-
der OCMW-raadslid Sonia Van Laere (Neerijse) en Dirk Forier (Loonbeek).

Nationaal is het ledenaantal van de N-VA in het eerste semester van 2011 van 11 000
gestegen naar meer dan 22 000. Ook N-VA Huldenberg volgt deze spectaculaire evo-
lutie met een toename van maar liefst 50 %.

Tenslotte willen wij nog een oproep richten aan iedereen die (actief of op de achter-
grond) wil meewerken aan de verdere uitbouw van onze afdeling. U kan steeds con-
tact opnemen met de voorzitter (0495 53 45 34 - herman.smulders@n-va.be) of met
een van onze bestuursleden.

Terwijl ik dit schrijf slepen de rege-
ringsonderhandelingen zich voort. Uit
alles wat we erover horen en lezen
blijkt dat een aanvaardbaar compromis
verder weg is dan ooit. De N-VA heeft
zich dus terecht uit de onderhandelin-
gen teruggetrokken. Uit allerhande 
peilingen blijkt dat meer en meer 
Vlamingen deze mening delen.

Om voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen duidelijkheid te creëren hebben we
met N-VA Huldenberg beslist om met
een eigen onafhankelijke lijst aan deze
verkiezingen deel te nemen. 

We willen ook op gemeentelijk vlak
tonen dat de N-VA een partij is die gaat
voor een consequent beleid. Oprecht,
niet gebonden door vakbonden, mutu-
aliteiten, drukkingsgroepen en zuilen
allerhande … 

We kiezen daarbij voor oplossingen
voor de lange termijn, zoals u kan lezen
in het artikel over de school van Otten-
burg. We willen ook toekomstgericht
werken en kaarten daarom nu het pro-
bleem van het Ijsepad aan. 

Uiteraard blijven we tijdens de huidige
legislatuur onze engagementen nako-
men. 

N-VA Huldenberg werkt hard aan een
eigen lijst van mensen met nuchtere,
realistische en vernieuwende ideeën. Ik
zal ze volgend jaar met veel plezier aan
jullie voorstellen.

Met Vlaamse
groeten,

Herman Smulders
Voorzitter N-VA

Huldenberg

Geen 
'veronderstellingen'

maar een consequent
beleid
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N-VA Huldenberg waarschuwt voor een verregaande
verloedering en afkalving van het Ijsepad. De Vlaamse

Landmaatschappij (VLM) besliste om de oevers van de Ijse
niet meer te onderhouden of te verstevigen. Het mooie Ijse-
pad dreigt hierdoor verloren te gaan.

De VLM is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
oevers van de Ijsepad. In het kader van het beleid van ‘na-
tuurlijke meandering’ - waarover geen enkele wetenschappe-
lijke studie bestaat - heeft de VLM beslist om de oevers niet
meer te onderhouden of te verstevigen. Het gevolg is dat de
oevers afkalven tot aan het Ijsepad, en dat weldra ook het pad
zelf zal afkalven. 

KOSTEN VOOR GEMEENTE
Als de VLM dit beleid blijft aanhouden, zullen fietsers, wan-
delaars en joggers over enkele jaren niet meer kunnen genieten
van dit mooie

stukje natuur. De VLM beseft dit, maar stelt dat de gemeente
‘vrij is om het Ijsepad enkele meters op te schuiven.’ De kosten
zouden dan wel voor de gemeente zijn.

N-VA EIST FINANCIËLE COMPENSATIES
N-VA Huldenberg heeft daarom via Vlaams Parlementslid
Tine Eerlingen aan minister Schauvliege gevraagd welke stap-
pen zullen ondernomen worden om het Ijsepad te vrijwaren.
Indien de VLM voet bij stuk wil houden, eist de N-VA dat de
gemeente financiële compensaties krijgt voor de heraanleg van
dit historische voetpad nr. 54.

Het nieuwe voetbalterrein in Hulden-
berg is klaar. Vorig jaar, bij de opening
van de nieuwe cultuurzaal, kondigde
minister van Sport Philip Muyters 
(N-VA) al aan dat de werken weldra
zouden beginnen. En zo geschiedde.
Enkele maanden later ligt het ter-
rein er piekfijn bij. “Het is het
mooiste voetbalterrein dat ik in
jaren heb gezien”, hoorden we
een enthousiaste vader zeg-
gen. 

De voorbije jaren dienden
heel wat voetbaltrainingen en
wedstrijden afgelast te worden

omdat het terrein er te zompig bij lag.
Door de aanleg van het kunstgrasveld
behoort dit tot het verleden. 

N-VA waarschuwt: 

Ijsepad gaat verloren

Nieuwe voetbalplein: piekfijn

“Het mooiste voetbalplein dat ik in jaren heb 
gezien”, aldus een enthousiaste voetbalvader.

OCMW-raadslid Sonia Van Laere toont
waar het Ijsepad reeds aan het afkalven is.

Het mooie Ijsepad dreigt verloren te gaan.

Als het pad moet herlegd worden, moet de
gemeente financiële compensaties krijgen.

BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.N-VA.BE/HULDENBERG.



Gemeentelijke school Ottenburg terug een dorpsschool

Er zitten weer meer kinderen uit Ottenburg in de kleu-
terklassen van de lokale school. Dat komt onder andere

door de nieuwe inschrijvingspolitiek die tot doel heeft om
van de school in Ottenburg terug een dorpsschool te
maken.

De beleidsoptie om de dorpsschool te beperken tot twee
klassen per leerjaar werpt dus blijkbaar vruchten af.

Niet alleen het leerlingenaantal in de school is van belang,
maar ook de bijdrage van de school aan de dorpsgemeen-
schap is cruciaal. De positieve uitstraling van de school
versterkt meteen ook het lokale verenigingsleven. Kinde-
ren ontmoeten hun klasgenoten immers ook na schooltijd
tijdens allerlei activiteiten (voetbal, dansen, ...).

Voor de langere termijn opteert N-VA Huldenberg dus resoluut voor een politiek ten voordele van de kinderen van
Ottenburg. 

Met de ‘Technische Fiche: Sluipende verfransing via sport (voetbal) clubs’ sluiten we voorlopig het dossier ‘Slui-
pende verfransing’ af. Het volledige dossier is te vinden op onze lokale website: www.n-va.be/huldenberg .

Een citaat:
“Het is zonder meer onthutsend te moeten vaststellen dat, onder impuls van de voormalige Vlaamse minister voor Sport
(Bert Anciaux), de KBVB er in geslaagd is om bij de oprichting van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) in 2008, tege-
lijkertijd ook de ‘SPORTIEVE PROVINCIE BRABANT’ in het leven te roepen. De Vlaamse administratie (BLOSO) heeft
ondertussen handenvol werk om er voor te zorgen dat er onder andere geen Vlaams subsidiegeld afvloeit naar Franstalige
voetbalclubs. 
Men kan stellen dat, via de maatregelen van ex-minister Bert Anciaux (sp.a, voorheen SLP, VlaPro, Spirit, VU, …), de
Franstaligen reeds sinds 2008 hun ‘corridor Wallonië - Brussel’ gerealiseerd hebben!“

Sluipende verfransing via sport (voetbal) clubs

In de rubriek ‘Voor en Na’ willen we jullie op de hoogte houden van acties die N-VA Huldenberg heeft 
ondernomen. Het gaat niet altijd over grote problemen of grote vraagstukken maar over zaken die ons bezig 
houden en waarvan we denken dat ze het leven in Huldenberg aangenamer kunnen maken.

De sluipende verfransing in onze gemeente stoot ons al enige tijd tegen de borst. Vaak gebeurt die zelfs on-
bewust, en volstaat een eenvoudige vraag om een oplossing te krijgen.

Aan een bankkantoor in een van de deelgemeenten hing in twee talen geafficheerd dat de parking gereser-
veerd is voor klanten van de bank. Een telefoontje volstond om het Franstalige bord weg te halen. 

Uiteraard is het niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. We willen echter wel aantonen dat enige
alertheid reeds kan volstaan om dingen in beweging te zetten. 

% % % Voor en Na

BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.N-VA.BE/HULDENBERG.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V

als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De

nota van Di Rupo is echter nog slechter.

Toch kozen zowel CD&V als Open Vld

ervoor om de N-VA aan de kant te

schuiven en de onderhandelingen verder

te zetten samen met alle Franstalige en

alle linkse partijen. Wie nu zegt dat

men met deze onderhandelingspartners

de nota kan ombuigen tot een goed ak-

koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 

na het verschijnen van de nota-

Di Rupo: “De druk van de financiële

markten wordt gebruikt om het 

sociaal-economisch luik van de

nota-Di Rupo door te duwen, ter-

wijl die op lange termijn België op

een Griekse route zet.” (19 juli

2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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