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Huldenberg, de nieuwe  
slimme gemeente
De N-VA wil van Huldenberg de nieuwe slimme 
gemeente maken. Gemeenteraadslid Nele De  
Martelaere legt uit hoe we de nieuwe technologie 
gaan gebruiken om Huldenberg veiliger, beter en 
duurzamer maken.

Nele DE MARTELAERE, gemeenteraadslid

Een nieuwe dynamiek 
in Huldenberg

De N-VA gaat voor een nieuwe  
dynamiek in Huldenberg. Huldenberg 
verdient beter dan de kibbelende 
meerderheid van de afgelopen zes jaar. 
Daarom komt de N-VA met een  
programma dat Huldenberg vooruit 
brengt. Meer dan ooit heeft Huldenberg 
nood aan verandering. We geven u hier 
al een voorsmaakje van drie thema’s.

Een nieuwe dynamiek in de dienst-
verlening. We maken van Huldenberg 
de nieuwe slimme gemeente. 

Een nieuwe dynamiek in het onder-
wijs. We pakken de problemen aan 
die zich al jaren stellen. We maken 
werk van een school op maat van elke 
deelgemeente, waar elk kind zich thuis 
voelt. 

Een nieuwe dynamiek voor sport en 
cultuur. Initiatieven beter ondersteunen 
en meer samenwerken met de omlig-
gende gemeenten.

Meer weten over 
N-VA Huldenberg?

 www.n-va.be/huldenberg
 N-VA Huldenberg

Huldenberg op 
jouw smartphone
Met de MijnHuldenberg-app op jouw 
smartphone zal je altijd en overal in 
contact staan met de gemeente. Deze 
applicatie biedt je veel mogelijkheden. 
Je kan documenten die je van de 
gemeente nodig hebt downloaden. 
Als er werken bij jou in de buurt zijn, 
krijg je een melding. Zo ben je op 
de hoogte van omleidingen of van 
gewijzigde bushaltes. Je kan de op-
haalkalender hier raadplegen en als jij 
je vuilnis moet buitenzetten, hiervoor 
ook een melding ontvangen. Han-
delaars en verenigingen vind je hier 
ook terug. Zij kunnen hun acties en 
activiteiten op de kalender aangeven. 

Via een poll kan je jouw mening ge-
ven. Zo heb je rechtstreeks inspraak 
en kunnen wij betere beleidskeuzes 
maken.

Onmiddellijk  
geïnformeerd bij  
noodsituaties
Bij noodsituaties zoals gaslekken, grote branden 
en chemische vervuiling word je door het  
BE-Alert-systeem meteen geïnformeerd en weet 
je wat te doen.

Veilig en verkeersveilig 
met het ANPR- 
cameraschild
Met het ANPR-came-
raschild (camera’s met 
nummerplaatherken-
ning) zorgen we voor 
meer veiligheid in 
Huldenberg. Op deze 
manier pakken we de 
inbraken, homejac-
kings en carjackings 
aan. 

Met trajectcontrole verhogen we de verkeers- 
veiligheid. Trajectcontrole meet de snelheid over 
langere afstand. Gedaan dus met geflitst worden 
omdat je even over de maximumsnelheid gaat. 
We pakken enkel de echte hardrijders aan.

Onderwijs: een nieuwe aanpak (p. 2) Sport en cultuur: beter en niet duurder (p. 3)
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School in Sint-
Agatha-Rode blijft 
toffe dorpsschool
De nieuwe school in Sint-Agatha-Rode 
opent in september haar deuren. 

Met het nieuwe inschrijvingsbeleid dat we 
in alle gemeentescholen gaan invoeren, 
zorgen we er ook in Sint-Agatha-Rode 
voor dat de school een toffe dorpsschool 
blijft. Wie dichtbij woont krijgt voorrang. 
20 leerlingen per leerjaar volstaan ruim-
schoots voor Sint-Agatha-Rode.

Een nieuwe school in 
Loonbeek
De school in Loonbeek is echt aan een 
opknapbeurt toe. Als die school er niet 
meer zou zijn, dan verdwijnt meteen ook 
de belangrijkste samenkomstplaats voor 
de inwoners van Loonbeek. 

Daarom willen we met de N-VA inves-
teren in een nieuwe school in Loonbeek. 
De sociale samenhang en de levendige 
dorpsgemeenschap zullen er wel bij varen. 
Ook de jeugdverenigingen zullen er de 
vruchten van plukken.

Dominik VERHAEGEN,  
gemeenteraadslid

N-VA maakt van school in  
Ottenburg weer toffe dorpsschool
In Ottenburg gaat amper 43 procent 
van de kinderen uit Ottenburg naar 
hun dorpsschool. Toch barst de school 
uit haar voegen en volgen kinderen les 
in containers. In negen klassen komt 
minder dan een derde van de kinderen 
uit Huldenberg. Slechts in drie klassen 
halen we 50 procent of meer.

Hierdoor is het dorpsgevoel zoek- 
geraakt en voelen vele kinderen zich 
niet meer thuis in hun dorpsschool. 
Ze veranderen vroegtijdig van school.

Om dit op te lossen, geven we de kin-
deren die dicht bij deze school wonen 
voorrang. We laten tegelijk de capa-
citeit geleidelijk zakken. We voorzien 
per leerjaar maximaal twee klassen 
van 20 leerlingen. 

We zorgen voor een positieve  
dynamiek, zodat elk kind zich  
opnieuw thuis voelt. 

Dit staat allemaal in ons plan dat we 
op de gemeenteraad hebben voorge-
steld. Wil je zekerheid dat er veran-
dering komt in Ottenburg? Dan is de 
N-VA de enige keuze.

Onderwijs:  
een nieuwe aanpak
Een basisschool is voor ons veel meer dan een onder-
wijsinstelling. Een basisschool legt de fundamenten 
voor later en zorgt ervoor dat onze jeugd verbonden 
blijft met Huldenberg. 

We gaan voor top- 
onderwijs in het hart 
van elke deelgemeente, 
vertelt ons gemeen-
teraadslid Dominik 
Verhaegen.

Elke fiets een chip
We nemen concrete 
stappen om de schoolom-
gevingen verkeersveilig te 
maken en we promoten de 
fiets.

De Kiss-&-Ride-zones 
bouwen we verder uit en 
we voorkomen dat hier 
geparkeerd wordt. We 
laten de politie erover waken dat jouw oogappels veilig zijn. Tegelijk 
maken we werk van fietspaden.

We stimuleren onze leerlingen om met de fiets naar school te ko-
men. Daarom voorzien we elke fiets van een chip. Hoe meer je fietst, 
hoe meer punten je verdient. Deze punten kunnen onze leerlingen 
op de kermis gebruiken. In Bonheiden is het fietsgebruik hierdoor 
van 12 naar 62 procent gestegen
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Sport, vrije tijd en cultuur:  
beter en niet duurder 

Cultuur
In onze gemeente loopt heel wat cultureel talent rond. Het is de 
kunst om een omgeving te creëren waarin de lokale kunstenaars 
en de culturele verenigingen hun talenten zelf het best kunnen 
laten zien.

We bundelen de krach-
ten met de omliggen-
de gemeenten om een 
hoogstaander en vollediger 
aanbod te voorzien. Zo 
krijgen we een divers aan-
bod van podium-, literaire 
en beeldende kunsten en 
vorming.

De N-VA benadrukt het belang van de Vlaamse amateurkunsten 
en volkstradities: onze fanfares, harmonieën, koren, dansgroepen 
en amateurtoneel zijn al decennialang belangrijk voor de cul-
tuurbeleving van vele burgers. Voor hen voorzien we de nodige 
ondersteuning.

Sport
We zorgen voor een sportbeleid voor iedereen. Daarbij hebben we 
aandacht voor de geëngageerde sporters, de niet-sporters en de 
sportkansarmen binnen elke leeftijdsgroep.

We zorgen ervoor dat het sportaanbod in onze gemeente voor 
iedereen duidelijk is en dat dat de nodige infrastructuur van top-
kwaliteit is. 

Wanneer we investeren in een school, dan maken we de plannen 
zo dat verenigingen er ook gebruik van kunnen maken. 
We zoeken voor onze grootste sportvereniging, OHR, een locatie 
met twee voetbalvelden aangepast aan de noden van een heden-
daagse voetbalclub. Gemeenteraadslid Wim Steeno is de bezieler 
van dit project.

Van een gemeente een gemeenschap 
maken, dat is voor de N-VA de echte 
uitdaging, legt fractievoorzitter 
Sonia Van Laere uit.

Het verenigingsleven is voor ons 
hierin de sleutel tot succes. De N-VA 
wil ondersteuner en partner zijn 
in plaats van degene die alles tot in 
de puntjes bedenkt en uitwerkt. De 
burgers en hun verenigingen zijn 
immers zelf de beste en creatiefste 
producenten.

Wij zorgen voor goede infrastruc-
tuur, advies, logistieke steun en 
subsidies. Wij werken samen met 
omliggende gemeenten om zo een 
beter aanbod te hebben.

Sonia VAN LAERE,  
fractievoorzitter
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


