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V.U. Herman Smulders
Wolfshaegen 180
3040 Huldenberg

Het verhaal van
verandering

Een toekomst voor de kerken in Huldenberg

N-VA Huldenberg is klaar om zich in
oktober stevig te verankeren in de
gemeente. We willen in Huldenberg met
een groter aantal verkozenen mee het beleid bepalen in Huldenberg. We willen er
mee voor zorgen dat Huldenberg een
gemeente is waar het voor alle inwoners
aangenaam wonen is.

Onze gemeente heeft vijf parochies
met elk een kerkfabriek (KF). De gemeente is wettelijk verplicht de kosten
hiervoor te dragen. Voor de periode van
2002 tot en met 2012 werden daarvoor
volgende bedragen voorzien:

We zijn daarvoor op zoek gegaan naar
mensen uit alle deelgemeenten, van alle
leeftijden en met uiteenlopende achtergronden en interesses. Maar vooral
hebben we gezocht naar mensen die het
verschil willen en kunnen maken, die
weten hoe ze Huldenberg willen besturen en die daar ook willen voor gaan.

KF Huldenberg:
590 594,28 euro
KF Loonbeek:
150 808,36 euro
KF Neerijse:
125 960,23 euro
KF St. Agatha Rode: 1 449 166,41 euro(1)
KF Ottenburg:
667 321,86 euro

In dit magazine stellen we enkele van
deze mensen aan u voor. Ze engageren
zich omdat ze er van overtuigd zijn dat
de N-VA een meerwaarde kan bieden,
ook op lokaal vlak. Ze willen zich inzetten voor de gemeente Huldenberg, en ze
vinden dat de N-VA de juiste partij is om
hen hierbij te ondersteunen.
Meer en meer mensen geloven in het verhaal van verandering van de N-VA. Dat
merken we ook in Huldenberg. Elke
maand melden zich spontaan nieuwe
leden. Maar toch kunnen we uw steun
nog gebruiken. Wil u voor of achter de
schermen meewerken aan onze campagne, geef ons dan een seintje.
De regering Di Rupo toont ons elke dag
dat de traditionele
partijen geen antwoord geven op de
noden van de bevolking. In Huldenberg
willen we laten zien
dat de N-VA wel voor
een goed beleid zorgt.
Herman Smulders
Voorzitter N-VA Huldenberg

Dat geeft in totaal dus een bedrag van 2 983 851,14 euro.(2)

De kerk
van Neerijse.

Naast de impact op de gemeentelijke begroting, moeten we vaststellen dat ook het
actief kerkbezoek sterk vermindert. In Vlaanderen gaat nog slechts vijf procent van
de bevolking naar de kerk. Anderzijds maken kerken deel uit van ons historische
erfgoed, zijn ze vaak herkenningspunten in het landschap, vervullen ze een belangrijke sociale rol bij geboorte, huwelijk, begrafenis, …
De N-VA vindt daarom dat er moet nagedacht kunnen worden over een herbestemming van de kerken. Ook N-VA-Erfgoedminister Geert Bourgeois stelt dit voor.
Wij moeten de vraag durven stellen of een kleine landelijke gemeente als Huldenberg anno 2012 behoefte heeft aan
vijf kerken. Misschien kunnen we uiteraard met respect voor de historisch-culturele waarde van de verschillende kerken - ze zodanig
inrichten dat ze voor dubbel gebruik kunnen dienen (bijvoorbeeld
kerk én vergaderzaal) of een kerk
herbestemmen tot bibliotheek.

Een alternatieve invulling van een kerk.
(Bron: tijdschrift Lokaal 1 april 2011, p.21)

N-VA Huldenberg wil hier alleszins
verder over nadenken.

(1) Waarvan 1.085.696,94 euro voor restauratie gespreid over 2012 - 2015
(2) Aan deze cijferreeks ontbreken de geraamde gewone toelagen en de investeringstoelagen voor
2011 (99 175,43) en 2012 (128 836,16).

Enkele sterkhouders van
N-VA Huldenberg
Ik zat al jaren met het idee om mijn eerste politieke stappen te ondernemen. Bij
de N-VA heb ik een politieke thuishaven gevonden met enorm gemotiveerde
mensen. De manier van werken, vergaderen, aanpak van dossiers, gedrevenheid, … spreken me enorm aan in deze partij. Deze partij schenkt me het volste
vertrouwen, vandaar mijn duidelijke keuze.
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Niet allen het Vlaamse karakter, maar ook thema’s zoals de uitbouw van een
bedrijventerrein in onze gemeente, het realiseren van een eigen containerpark,
de samenwerking tussen de middenstand en de gemeente optimaliseren, het
landelijke karakter van onze gemeente bewaren en de vele toeristische mogelijkheden in onze gemeente verder uitbreiden zijn voor mij belangrijk. Als nog steeds - jongste druiventeler van de streek, wil ik me blijven engageren
voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif en de vele streekproducten die we hier in onze streek
terugvinden. Deze items passen uiteraard perfect in het (streek)pakket van de N-VA.

Voetbal is mijn grote passie (reeds 35 jaar lid van SK Ottenburg) en naast voorzitter
ben ik tevens nog speler, trainer van de debutantjes en medeorganisator van de
Ottenburgse Voetbalstage.
In mijn jonge jaren speelde ik naast voetbal ook volleybal (recreatie, lid van Starvoc)
in het Keyhof te Huldenberg. Verder ben ik ook actief geweest bij de KAJ en de Chiro
van Ottenburg als lid, leider en later nog als kookouder.
Daarnaast ben ik ook actief in de dorpsraad in Ottenburg.
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Ik heb me al heel mijn leven geëngageerd opgesteld. Om nog een stapje verder te
gaan ben ik lid geworden van de N-VA. Ik hoop zo een actieve bijdrage te kunnen
leveren aan het bestuurlijke leven van heel Huldenberg.

Het gemeentelijk beleid kan er voor zorgen dat Huldenberg een landelijke gemeente blijft, met vijf deelgemeenten waar het goed wonen is. Belangrijk daarvoor is te zorgen voor scholen en kinderopvang op maat van de deelgemeenten,
voor de ondersteuning van het verenigingsleven en voor een veilige en propere
omgeving.
We willen met de N-VA een belangrijke speler worden in Huldenberg. We zijn
er van overtuigd dat we de juiste mensen op de lijst hebben, om onze doelstellingen te bereiken.
Meer en meer mensen zijn er van overtuigd dat de traditionele partijen voor
stilstand zorgen. N-VA gaat voor de kracht van verandering. De verandering
begint in Huldenberg.
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Vrouwen In Actie
VIA is een initiatief van enkele vrouwen uit de Leuvense regio en staat voor Vrouwen In Actie. Samen willen we
het cliché van de politiek als mannenwereldje doorbreken. We vergeten maar al te vaak dat er in de politiek plaats
is voor vrouwen. Met een aantal gerichte acties willen we vrouwen aanmoedigen om voorbij het cliché te kijken en hun
betrokkenheid te verhogen. Wil je er meer over weten? Ga dan een kijkje nemen op www.nvavrouweninactie.be

% % % Voor en Na
In de rubriek ‘Voor en Na’ willen we jullie op de hoogte houden van acties die N-VA Huldenberg heeft
ondernomen. Het gaat niet altijd over grote problemen of grote vraagstukken maar over zaken die ons bezig
houden en waarvan we denken dat ze het leven in Huldenberg aangenamer kunnen maken.
EINDELIJK HERSTELD
% IJSEPAD
In ons huis-aan-huisblad van september 2011 vroegen we aandacht voor de slechte staat van het IJsepad. Blijkbaar heeft dit bericht enkele mensen wakker geschud en
werd er met bekwame spoed actie ondernomen om de
nodige herstellingen uit te voeren.
Uiteindelijk bleek dat de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) al
begin 2011 ‘voorstellen voor oeverbescherming en –inrichting’ had
overgemaakt aan de gemeente Huldenberg. Deze voorstellen
waren blijkbaar ‘ergens blijven liggen’.
Uiteindelijk zijn de werken eind februari uitgevoerd en kunnen
fietsers, joggers en wandelaars opnieuw van het mooie IJsepad
genieten.
Slotsom: alert en kordaat reageren kan tot resultaat leiden.

N-VA Huldenberg houdt lokale economie onder de loep
De voorbije zes maanden organiseerde de N-VA
maar liefst vijf inhoudelijke congresdagen, met
telkens een duizendtal lokale bestuursleden. Ook
N-VA Huldenberg was telkens aanwezig. Op die
dagen werden alle beleidsthema’s op lokaal niveau
zeer grondig uitgediept.
Met de bagage die we daar opgedaan hebben gaan we
nu in Huldenberg aan de slag. De eerste bijeenkomst
ging over de lokale economie.
BEDRIJVENTERREIN
Als voornaamste pijnpunt kwam het ontbreken van een
bedrijventerrein in Huldenberg naar voor. Lokale ondernemers stellen zich nu kandidaat op bedrijventerreinen
in de buurt om hun zaak verder uit te breiden, maar daar
worden ze afgescheept omdat de buurgemeenten voorrang geven aan inwoners van hun gemeente.
Tijdens de bijeenkomst kwamen er voorstellen om zo’n
bedrijventerrein duurzaam en CO2-neutraal in te richten.
De grote bezorgdheid van de lokale ondernemers
is dat ze de overlast voor hun buren zo veel mogelijk
willen beperken. Nu zijn ze allemaal verplicht om hun
achtertuin te gebruiken als opslagplaats, wat in een
woonbuurt uiteraard niet optimaal is. Daardoor ontstaat

wrevel tussen de mensen. Hier willen wij duidelijk
standpunt innemen. De ondernemer moet zijn zaak kunnen uitbreiden op bedrijventerreinen waar de burger zo
weinig mogelijk last van heeft.
BETERE SAMENWERKING GEMEENTE
Daarnaast werd ook aandacht gevraagd voor een betere
samenwerking tussen het handelaarsverbond en de
gemeente bij het inrichten van feestelijkheden en acties.
Een meer actieve inbreng van de schepen van Middenstand zou op prijs worden gesteld.
Ten slotte werd ook aangehaald dat het wel eens lang kan
duren voor er een bouwaanvraag afgeleverd wordt.
N-VA Huldenberg wil zich engageren om er voor te zorgen dat de gemeente eindelijk een eigen ‘ruimtelijk structuurplan’ zou hebben waardoor Huldenberg een
‘ontvoogde gemeente’ kan worden. Eenmaal aan deze
voorwaarde voldaan kan de gemeente immers zelf in
grote mate beslissen en bijgevolg de wachttijden voor
bouwaanvragen drastisch inkorten. De ondernemende
Huldenbergenaar moet worden gestimuleerd en de
dienstverlening bevorderd.
In de volgende maanden organiseren we nog ronde tafels
over andere onderwerpen.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

