
N-VA vraagt herziening van 
aangekondigd complex in Neerijse

Het schepencollege van Huldenberg heeft  in alle stilte een dossier voorbereid voor 
het neerplanten van een complex met containerpark, gemeentelijke loodsen en 
sportvelden op het plateau van Duisburg. N-VA Huldenberg erkent dat er nood is 
aan die infrastructuur, maar is niet te spreken over de locatie.

Dat er in onze gemeente nood is aan een 
containerpark, een centralisatie van de 
gemeenteloodsen en een uitbreiding en 
vernieuwing van de infrastructuur voor 
de voetbalclub, staat buiten kijf. Maar 
waarom moeten die drie projecten samen-
gevoegd worden?

Gebrek aan transparantie
De locatie die het schepencollege voor het 
hele project gekozen heeft, is daarvoor 
niet geschikt. Het plateau van Duisburg 
is een prachtige panoramische plek die 
bewaard moet worden. Het is het verzamel-
punt van veel natuurliefhebbers. N-VA 
Huldenberg stemde tijdens de gemeente-

raad van januari dan ook tegen deze locatie 
en hekelde bovendien het gebrek aan 
transparantie van het gemeentebestuur. De 
oppositie kreeg geen informatie, laat staan 
dat er geluisterd werd naar de betrokken 
inwoners.

Geef inwoners meer inspraak
Afgaande op wat er leeft bij de bevolking, 
dringt N-VA Huldenberg bij de meerder-
heid sterk aan op een herziening van het 
hele project, met veel meer participatie 
en inspraak dan er nu is geweest. We 
verwachten bovendien meer respect voor 
de groene pracht in ons dorp.Kathleen Carlier 

Voorzitter N-VA 
Huldenberg

Beste Huldenbergenaar,

Bent u corona ook zo beu? U bent 
zeker niet alleen. Het lijkt onwezenlijk 
dat dit virus ons al een jaar lang in de 
ban houdt. Heel wat sectoren worden 
jammer genoeg erg hard getroffen. 
Hopelijk is met de vaccinatie stilaan het 
einde in zicht en kunnen we weer wat 
gewoner gaan leven.

Maar corona of niet, ons dorp werd 
opgeschud door de bouwaankondiging 
van een meervoudig complex in deel-
gemeente Neerijse. De gouverneur 
mocht dan ook ongeveer 300 klachten 
ontvangen. Het dossier geniet onze 
volledige aandacht en we trachten 
constructief mee te denken. U leest er 
hiernaast meer over.

Wellicht heeft u in de media iets 
vernomen over het toerismeplan van 
N-VA Huldenberg en de website 
‘VisitHuldenberg’. Hier werd met een 
hele ploeg hard aan gewerkt en we zijn 
dan ook fi er op het resultaat. Tot onze 
ontgoocheling nam de meerderheid ons 
dit alweer niet in dank af. 

Ga zeker een kijkje nemen op onze 
website www.visithuldenberg.be. We 
organiseren weldra een wedstrijd met 
leuke prijzen.

Ik wens u van harte een fi jn voorjaar 
toe!

 Ons volledige standpunt over dit dossier vindt u op www.n-va.be/huldenberg.

N-VA Huldenberg wil niet dat deze prachtige panoramische plek in Neerijse verdwijnt.

N-VA Huldenberg lanceert toerismeplan
en website ‘VisitHuldenberg’ (zie p. 2)
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N-VA Huldenberg lanceert toerismeplan en website ‘VisitHuldenberg’
N-VA Huldenberg stelde op de gemeenteraad van maart een volledig uitgewerkt toerismeplan voor. Bovendien lanceerde de 
N-VA op eigen initiatief de toeristische website ‘VisitHuldenberg’.

In oktober 2020 stemde de meerderheid het eerste luik van ons toerismeplan over 
zitbanken langs de Prachtige Panoramische Plekken in Huldenberg op een honende 
manier weg. Tot op heden ontbreekt het Huldenberg aan een toeristische aanpak. N-VA 
Huldenberg bleef niet bij de pakken neerzitten en pakte enkele maanden later uit met 
een compleet uitgewerkt toerismeplan:

  met aandacht voor de eigenheid en de inwoners van onze gemeente;
  met de ambitie om de troeven van onze gemeente uit te spelen naar bezoekers;
  met aandacht voor de plaatselijke horeca en B&B’s;
  met respect voor de natuur;
  met een uitgestoken hand naar belanghebbenden en partners.

Helaas stemde de meerderheid ons plan zonder enige inhoudelijke vraag weg. Opnieuw 
herhaalt men dat men zelf een plan heeft dat binnenkort gelanceerd zal worden. We zijn 
alvast tevreden dat we hen met onze ploeg hebben kunnen aanzetten tot dat plan.

Toeristische website
Naast dit strategische toerismeplan pakte de N-VA ook uit met een echte toeristische website. Met www.visithuldenberg.be zetten  
we online de troeven van Huldenberg in de kijker. Jammer genoeg bedankte de meerderheid ook voor dit initiatief dat ze op een 
presenteerblaadje aangeboden kreeg.

N-VA blijft ijveren voor snelle 
heropening van voetweg 7
Waarom is voetweg 7 in  
Ottenburg nog steeds niet open? 
In mei 2020 deed de N-VA 
met succes het voorstel om die 
voetweg te heropenen. Maar  
in augustus 2020 werd een  
verzoek ingediend bij de Raad 
van State tot het nietig verklaren 
van de goedkeuring op de gemeenteraad. Het schepen-
college van Huldenberg heeft in dit dossier een advocaat 
aangesteld. Hopelijk kunnen wandelaars in de toekomst 
weer van deze wandelweg genieten.

 Benieuwd naar ons volledige toerismeplan? U vindt het op onze website www.n-va.be/huldenberg.

Gemeenteraad steunt N-VA-motie tegen Brusselse stadstol
In januari diende de N-VA een motie in tegen de stadstol in Brussel. N-VA  
Huldenberg wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afziet van de tolheffing die 
de Huldenbergse pendelaar tot 2.000 euro per jaar kan kosten. In onze gemeente 
werken meer dan 900 pendelaars in het Brussels Gewest.

We vragen dat Huldenberg als gemeente samen met haar buurgemeenten en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten actie onderneemt om de invoering 
van deze tol te verhinderen. Tevens vragen we dat de gemeente Huldenberg er bij 
de Vlaamse Regering op aandringt om over deze belasting actief in dialoog te gaan 
met de andere gewesten. De gemeenteraad heeft de motie goedgekeurd.

288 inwoners krijgen korting  
op Buzzy Pazz
In december 2019 stelde 
N-VA-raadslid Frederic Van 
Eyck voor om korting aan te 
bieden op een Buzzy Pazz. 
De gemeenteraad keurde dat 
voorstel goed. Vandaag zijn 
we verheugd te melden dat er 
in onze gemeente al 288 keer 
gebruik gemaakt is van de 
korting. Het is zeker niet te 
laat om hier nog gebruik van 
te maken.

huldenberg@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Uw N-VA-bestuur

Erich Riedel
 Organisatieverantwoordelijke
 Schrijnwerker
 Neerijse

Dominik Verhaegen
 Fractievoorzitter
 ICT-directeur
 Ottenburg

Frederic Van Eyck
 Gemeenteraadslid
 Chauffeur
 Huldenberg

Herman Smulders
 Bestuurslid
 Neerijse

Johan Deconinck
 Secretaris
 Loonbeek

Jos Trappeniers
  Penningmeester
  Ledenverantwoordelijke
  Loonbeek

Karin Mommaerts
  Mandataris bijzonder 
comité
  Huldenberg

Kathleen Carlier
  Voorzitter
  Logopediste
  Ottenburg

Louise Maat
  Organisatie-
verantwoordelijke
  Verpleegkundige
  Loonbeek

Nele De Martelaere
  Gemeenteraadslid en 
communicatie-
verantwoordelijke
  Parlementair 
medewerker 
  Sint-Agatha-Rode

Noël Cuypers
  Bestuurslid
  Loonbeek

Sonia Van Laere
  Bestuurslid
  Licentiaat lichamelijke 
opvoeding
  Neerijse

Tom Persyn
  Ondervoorzitter
  Zelfstandige en 
reserveoffi cier bij de 
Marine Huldenberg

Woud Van der Auwera
  Bestuurslid
  Tuinaannemer
  Loonbeek
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Geniet van de lente

Kom erbij en word nu
lid van de N-VA

www.n-va.be/word-lid

www.n-va.be/huldenberg
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


