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Beste Huldenbergenaar,
Het nieuwe jaar is alweer even bezig.
Samen met onze buurgemeenten
Tervuren, Overijse en Hoeilaart
brachten we een toost uit op een
spetterend 2020 tijdens een geslaagde
nieuwjaarsreceptie.
We kondigden in ons vorige huis-aanhuisblad al aan dat we een voorstel
zouden indienen voor een gedeeltelijke
terugbetaling van de Buzzy Pazz voor
jongeren. We zijn dan ook verheugd
u te kunnen meedelen dat ook dit
voorstel positief onthaald werd door
de meerderheid. We werken het
samen met hen verder uit.

Familiewandeling
en pizza
N-VA Huldenberg

Recent werden de inwoners van
Huldenberg opnieuw bekroond als
beste afvalsorteerders. Dat horen
we graag, want het milieu is een
heel belangrijke zaak die iedereen
aanbelangt.
Graag verwelkomen we u op zondag
22 maart vanaf 14 uur voor een
familiewandeling in deelgemeente
Ottenburg met aansluitend een pizzafestijn. Ottenburg beschikt dankzij
de initiatieven van Ottopia over een
eigen pizzaoven: daar maken we
graag gebruik van.

Zondag 22 maart

Vertrek wandeling tussen 14 en 16 uur
Parochiezaal De Linde
Pastorijstraat 4
3040 Ottenburg

Noteer ook alvast 1 mei in uw agenda.
Dan organiseert N-VA Huldenberg een
zwerfvuilactie.
Kathleen Carlier
Voorzitter N-VA Huldenberg

Neem deel aan een familiewandeling van 5 of 9 kilometer door de mooie natuur
van Huldenberg. Halverwege trakteert bestuurslid Noël Cuypers u op een stukje
geschiedenis over de streek.
We sluiten de wandeling af in Italiaanse stijl met een zelfgemaakte pizza gebakken
in de pizzaoven aan de pastorij van Ottenburg. Laat u uw wandelschoenen liever
thuis? Ook dan bent u van harte welkom voor een hapje of een drankje.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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N-VA-voorstel positief onthaald:
Huldenberg komt tussen in
jongerenabonnement De Lijn
Omdat men in Huldenberg geen secundair onderwijs aanbiedt,
zijn onze jongeren verplicht om buiten de gemeentegrenzen naar
school te gaan. Heel wat leerlingen maken die verplaatsing met
het openbaar vervoer. Die verplaatsing neemt een hele hap uit het
budget van onze gezinnen. Daarom pleitte N-VA Huldenberg op
de gemeenteraad voor een gemeentelijke tegemoetkoming voor
jongerenabonnementen van De Lijn.
Door ouders tegemoet te komen in de kosten van een busabonnement, steunt de gemeente jonge gezinnen en stimuleert ze ouders
om te kiezen voor de bus, een veilig en duurzaam vervoermiddel. Concreet zou Huldenberg voor 20 procent tussenkomen bij de
aankoop van een Buzzy Pazz voor jongeren van 12 tot 21 jaar.
Het N-VA-voorstel werd positief onthaald. Samen met de meerderheid
zullen we het verder uitwerken. Deadline is juni 2020.

Het bestuur van N-VA Huldenberg verwelkomt u graag bij de N-VA.

LIDKAART 2020

Lidnummer: 1311 195 1306

Word lid van de N-VA

Bart De Wever
Antwerpen
Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA.
Als lid geeft u mee vorm aan de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar principes en haar kiezers
vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde: vooruitgang voor Vlaanderen.
Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Surf naar www.n-va.be/word-lid

huldenberg@n-va.be
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De N-VA heeft een hart voor Huldenberg
Ter gelegenheid van valentijn zette N-VA Huldenberg haar leden “in de chocolaatjes”. Blije gezichten, aangename babbels, fijne
contacten!

Huldenberg:
een Nederlandstalige
gemeente
We merken op dat aan de loketten van de gemeente soms
een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands. Op de
gemeenteraad informeerden we naar de toepassing van de
taalwetgeving. We kregen bevestigd dat die inderdaad van
toepassing is en dat het Nederlands de voertaal moet zijn.
De taal spreken van het dorp waarin je woont, zorgt dat niet
voor een snellere en betere integratie? Wij menen van wel!

Betaalbare gronden voor
Huldenbergenaren
De vastgoedprijzen in Huldenberg zijn de laatste
jaren sterk gestegen. Het doet ons pijn wanneer
jonge mensen onze gemeente verlaten omdat het
voor hen hier onbetaalbaar is geworden. Betaalbaar
wonen voor jonge Huldenbergenaren was daarom
een speerpunt in ons verkiezingsprogramma.
We zijn dan ook blij dat er nu stappen worden
ondernomen. In het woonproject Priesterdelle zijn
er nog drie betaalbare kavels te koop met voorrang
voor mensen uit Huldenberg. Wacht wel niet te lang,
want binnenkort wordt de verkoop voor iedereen
opengesteld.

www.n-va.be/huldenberg

De Verandering werkt
voor Vlaams-Brabant
Met de N-VA …

... versterken we het
Vlaamse en groene
karakter van onze
provincie

... komt er in het
arrondissement
Halle-Vilvoorde een
volwaardig justitiehuis

... geniet u binnenkort
van meer en betere
fietssnelwegen en veilige
lokale fietsverbindingen

... investeren we met het
Vlaamse Randfonds extra in
kinderopvang, zorg, welzijn,
inburgering en onderwijs

“

De Vlaams-Brabantse
steden en gemeenten
krijgen van de Vlaamse
Regering 132 miljoen euro
extra om hun open ruimte
te bewaren, de pensioenen
te betalen en te blijven
investeren.

Ben
Weyts

Vlaams minister
van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en
Vlaamse Rand

Bart
Nevens

gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

