
Een jaar is soms voorbij voor men het beseft. Een jaar dat er voor iedereen anders
heeft uitgezien. Voor sommigen was 2010 een jaar om nooit te vergeten, voor

anderen was het er beter nooit geweest. Maar intussen moeten we ons focussen op
2011. Daar waar 2010 voor Huldenberg misschien het jaar was van de voorbereidin-
gen en de ‘net-niet-gestarte projecten’ (Sociaal Huis, werken aan Philipsstraat en
Stroobantstraat, …) willen we van 2011 het jaar van de realisaties maken.

Wij willen ook niet bij de pakken blijven zitten voor de zaken die in het afgelopen jaar
niet goed uitkwamen (bijvoorbeeld de ontginning van Kerkeveld) maar er het komen-
de jaar en jaren aan werken om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft 
N-VA Huldenberg enkele voorstellen om de overlast veroorzaakt door de verdere ont-
ginning van het Kerkeveld te beperken door het uitwerken van een alternatieve route
voor het vrachtverkeer.

2010 was het jaar waarin het gemeentebestuur (meer concreet onze schepen van
Onderwijs en Cultuur) de vruchten kon plukken van jaren werk en een nieuwe school
en cultuurzaal voor Huldenberg inhuldigen. Maar het werk is natuurlijk nooit gedaan.
Zo zijn er al nieuwe dossiers voor nieuwbouw en de acute opvang
van de tijdelijke overbevolking van andere Huldenbergse scholen. 

Of 2010 nu een goed of slecht jaar was (wat het ook betekenen mag)
laat ons proberen om het in 2011 beter te doen. 

Erwin Geirnaert, 
voorzitter N-VA Huldenberg

Op vrijdag 18 februari 2011 wordt
u van harte uitgenodigd op onze

nieuwjaarsreceptie. Deze zal
plaatsvinden vanaf 20.00 uur in
parochiezaal Pastoorsbos (cen-
trum Huldenberg). Iedereen is
welkom voor een natje en een

droogje. U kan er kennismaken
met het huidige bestuur en vragen

stellen en opmerkingen geven
over de werking van onze lokale

afdeling. 

De verkiezing van een nieuw
afdelingsbestuur zal de 

nieuwjaarsreceptie voorafgaan.
Het afdelingsbestuur wordt voor
een termijn van drie jaar gekozen

door de leden van de afdeling.
Over de precieze modaliteiten
ontvangen de leden later meer

informatie.

Nieuwjaarsreceptie
Verkiezing nieuw
afdelingsbestuur

Huldenberg
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Een jaar van realisaties

V.U. Erwin Geirnaert
Smeysberg 2
3040 Huldenberg

N-VA Huldenberg wenst iedereen 
het beste voor het nieuwe jaar.
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Op 30 oktober werd het nieuwe schoolgebouw
aan de Elzasstraat officieel geopend. Dit gebeur-

de in aanwezigheid van minister van Onderwijs
Pascal Smet (sp.a).

Na de gebruikelijke toespraken en het doorknippen
van het lint leidde onze N-VA-onderwijsschepen Jos
Trappeniers de genodigden rond in de school.
De leerlingen en leerkrachten zorgden voor een
goede ontvangst en voerden fijne klasvoorstellingen
op. Het werd alleszins een namiddag om niet te ver-
geten.

12 KLASSEN
De nieuwe school bestaat uit 12 klassen, een lokaal
voor de directie, eentje voor het secretariaat, een eet-
zaal, een personeelslokaal, een sanitaire afdeling en
twee kleinere lokalen. Daarnaast beschikt de school
over een grote turnzaal die ook als cultuurzaal zal
gebruikt worden. De kostprijs voor de nieuwe
school bedroeg 4 579 680,14 euro waarvan onge-
veer 70 % gesubsidieerd werd door de Vlaamse
Gemeenschap.

VOLZET
Momenteel zijn er 300 leerlingen en is de nieuwe
school al volzet. Twee klassen moesten elders
ondergebracht worden. Dit jaar wordt een gedeelte
van de oude school gerenoveerd en aangevuld met
een nieuwbouw. Het is de bedoeling om er een vol-
waardige en hedendaagse kleuterschool in onder te
brengen. De kostprijs voor deze renovatie bedraagt
1 811 203 euro. Van dit bedrag zal de Vlaamse over-
heid  1 191 848 euro voor haar rekening nemen.

Op 31 oktober 2010 werd de nieuwe cultuurzaal “Den Elzas” officieel
geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van Philippe Muyters 
(N-VA), Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport. De minister beklemtoonde in zijn toespraak dat
deze polyvalente zaal het bewijs levert dat het gemeentebestuur veel
belang hecht aan sport en cultuur binnen zijn gemeente en wenste het
gemeentebestuur proficiat.

De nieuwe zaal is 30,55 bij 18 meter groot en omvat verder twee kleed-
kamers, een keuken en een bergruimte. Er is een verplaatsbaar podi-
um en een inschuifbare tribune waarop 200 personen kunnen plaats-
nemen. De toog oogt mooi, is erg praktisch en is voorzien van aange-
name sfeerverlichting.

De zaal staat ter beschikking van
het verenigingsleven en wordt
beschouwd als een middel om
cultuur dichter bij de mensen te
brengen. Ze levert een extra bij-
drage aan het opbouwen van het
gemeenschapsleven in onze
gemeente.

Jos Trappeniers, 
N-VA-schepen van Cultuur

Nieuwe school 
geopend

Opening nieuwe cultuurzaal
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Nu de definitieve beslissing gevallen is over de ver-
dere ontginning van het Kerkeveld wil N-VA

Huldenberg ervoor zorgen dat de vrachtwagens uit de
dorpskernen blijven en er andere routes gebruikt wor-
den.

Het geplande traject voor de vrachtwagens van en
naar het Kerkeveld loopt over de Langestraat, de
Dorpsstraat, de Langerodestraat, de Nijvelsebaan en
de Blokkenstraat naar de oprit van de snelweg in
Bertem (zie kaart). 
Dat betekent dat de vrachtwagens zowel door de
dorpskern van Neerijse als door de dorpskern van
Korbeek-Dijle zullen rijden.

ALTERNATIEVE OPLOSSING
De drukkingsgroepen die geprotesteerd hebben tegen
de ontginning hebben altijd laten uitschijnen dat deze
route de enige mogelijkheid is. Er is evenwel een alter-
natieve oplossing op de kam tussen Neerijse en
Leefdaal. Aangezien het ons een belangrijk argument
lijkt dat kinderen veilig de straat kunnen oversteken in
de dorpskernen van Neerijse en Korbeek-Dijle, is het
nuttig deze piste te onderzoeken. De aanwezigheid
van de dorpsschool in Neerijse versterkt dit argument
nog meer. Als de vrachtwagens over deze weg kunnen
rijden, komen ze aan de oprit van de snelweg zonder
door woonkernen te moeten passeren. Er is wel de
nodige intellectuele eerlijkheid nodig om dit alterna-
tief in overweging te willen nemen.

BREDEWEG
De ‘Bredeweg’, zoals deze weg heet, is nu een drie
meter brede betonweg waar alleen landbouwvoertui-
gen en fietsers mogen rijden. De weg maakt ook deel
uit van het provinciaal fietsroutenetwerk. De firma De
Kock wil de heraanleg van de ‘Bredeweg’ financieren,
zodat er vrachtwagens kunnen rijden en er ook nog
veilig kan gefietst  worden.

VEILIG FIETSPAD
We willen benadrukken dat het zeker niet de bedoe-
ling is om het huidige fietspad te vervangen door een
weg voor vrachtwagens waar fietsers niet veilig kun-
nen fietsen. De oplossing zal voor N-VA Huldenberg
alleen goed zijn als er ook een veilig fietspad is. 

De oplossing kan er alleen komen als er overleg is tus-
sen de verschillende belanghebbenden. Daarom heb-
ben we minister Bourgeois van Binnenlands Bestuur
gevraagd om de gemeentebesturen van Huldenberg en
Bertem, de provincie en de ontginner samen te roepen
om een oplossing uit te werken waar iedereen zich kan
in vinden.

Om het lokaal beleid sterker te onderbouwen met statistische informatie lan-
ceerde Vlaams minister Bourgeois de gemeentelijke profielschetsen. Deze pro-
fielschetsen bevatten waardevolle statistische informatie over de gemeente en
het OCMW die kan gebruikt worden bij het voorbereiden, opvolgen en evalu-
eren van de beleidsplannen, of ter vergelijking met andere gemeenten.

De profielschetsen zijn vrij raadpleegbaar via de website www.lokalestatistieken.be en bevatten onder meer demo-
grafische gegevens, cijfers over de bestuurskracht van het gemeente– of OCMW-bestuur en relevante gegevens
over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid. 

Wist u bijvoorbeeld dat er in onze gemeente maar liefst 662 ondernemers zijn (bedrijven en zelfstandigen), dat er
jaarlijks ongeveer 24 verkeersongevallen zijn, dat het aandeel alleenstaande vrouwen én mannen blijft toenemen,
dat de bouwgrond de afgelopen vijf jaar de helft duurder is geworden, … U ziet, meten is weten.  Ook ons pro-
gramma trachten wij zo goed mogelijk te onderbouwen met cijfermateriaal.

Huldenberg in cijfers

007/11- HULDENBERG:047-  13-01-2011  18:17  Pagina 3



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:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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