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Op het ogenblik dat de coalitie Open-VLD en Groen met
haar plan uitpakte om op een van de mooiste plaatsen in
Huldenberg een gigantisch complex met containerpark,
loodsen en voetbalstadion neer te poten, getuigde N-VA
Huldenberg, als enige partij, van gezond verstand om
tegen dit plan te stemmen. We werkten een eigen
alternatief uit dat ervan uitgaat dat de drie projecten los
van elkaar moeten gezien worden. Vandaag blijkt dit ook
de voorkeurspiste van de meerderheid geworden.
Op de gemeenteraad van april 2021 werd het punt over het recyclagepark verdaagd naar
een volgende gemeenteraad omdat er veel nieuwe elementen in het dossier zijn.
Vooreerst is er de regiovorming waarbij Hoeilaart en Overijse niet langer bij HalleVilvoorde werden ingedeeld maar bij de regio Oost-Brabant net zoals Huldenberg
en Tervuren. Een verregaande samenwerking tussen Interrand en Ecowerf lijkt nu
plots mogelijk. Hierdoor kunnen de inwoners van Huldenberg in de
recyclageparken in Overijse en Tervuren terecht. Het gevolg is dat Huldenberg
eigenlijk geen nood meer heeft aan een eigen recyclagepark. Elke inwoner van
Huldenberg kan op deze manier binnen de vijftien minuten een nabijgeleden
containerpark bereiken, wat een duidelijk streefdoel is van ECOwerf.
Aangezien er nul synergie is tussen een voetbalstadion en gemeenteloodsen is het
bestuur nu bereid de drie projecten uit elkaar te trekken, net zoals wij voorstellen
in ons globaal plan.
Vervolgens was er het positieve advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB):
Het argument dat steeds werd aangehaald om de keuze voor de prachtige
panoramische plek in Neerijse te verdedigen. Iets wat wij als N-VA steeds betwist
hebben. We hebben herhaaldelijk gevraagd om een communicatie met het ANB te
hervatten. En er bovendien op gedrukt dat het ANB niet het enige orgaan is dat
advies kan geven. Dit is nu gebeurd. En jawel, nu de drie projecten uit elkaar
gehaald worden, staat ANB open voor de alternatieve locaties die in ons plan
worden aangehaald.
We zijn blij dat wij de meerderheid mee hebben gekregen om het mooie uitzicht
in Neerijse te bewaren. Dit is voor ons van cruciaal belang omdat we Huldenberg
verder willen ontwikkelen als toeristische locatie. Je ziet maar, het loont altijd om
een duidelijke visie te hebben voor Huldenberg. Alleen zo heb je een compas om
het beleid te bepalen.
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Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met:
Dominik Verhaegen, gemeenteraadslid, fractievoorzitter van N-VA Huldenberg
0478 58 60 63
Dominik.verhaegen@N-VA.be
Kathleen Carlier, voorzitter N-VA Huldenberg
0478 27 86 30
Kathleen.Carlier@N-VA.be

