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Goed bestuur
Voor de N-VA is goed bestuur vooral:
  het waarderen en inzetten van gespecialiseerd  

gemeentepersoneel;
  het luisteren naar en het waarderen van adviesraden;
  financiële discipline;
  goede communicatie (ook al is de boodschap niet voor  

iedereen aangenaam); 
  luisteren naar inwoners met klachten of vragen;
  anticiperen, plannen en vooruitzien.

Toegegeven: er werden een aantal projecten gerealiseerd  
(Neerpoortenstraat, school in Sint-Agatha-Rode) of opgestart 
(heraanleg Tommestraat, restauratie kerk van Sint-Agatha- 
Rode), maar met uitzondering van de heraanleg van het  

kruispunt in Huldenberg, zijn dit allemaal projecten die door het 
vorige gemeentebestuur (N-VA, CD&V, sp.a) beslist werden.  
Van de beloofde herinrichting van de dorpskernen van Sint-
Agatha-Rode en Ottenburg bijvoorbeeld, kwam niets terecht. 

Goed bestuur is vooral ook toekomstgericht werken. Welke 
plannen het huidige bestuur met ons belastinggeld nog in petto 
heeft, is en blijft tot op heden een raadsel.

Voor de N-VA staat ‘goed bestuur’ met stip als prioriteit  
genoteerd. In dit huis-aan-huisblad lichten wij graag enkele 
N-VA-voorstellen rond ruimtelijke ordening, openbare werken, 
jeugd en een nette gemeente verder toe.

Nette gemeente
Volgens de gemeentemonitor zijn 
de inwoners van Huldenberg niet 
tevreden over de netheid van de 
gemeente, meer specifiek over de 
netheid van de voet- en fietspaden 
en over de huisvuilvoorzieningen.

“N-VA Huldenberg wil niet 
alleen zorgen voor een regelmatig 
onderhoud van de voet- en fiets-
paden, maar wil ook een meld-
punt voor zwerfvuil aanmaken”, 
zegt fractievoorzitter Sonia Van 
Laere. “Als inwoners daar melden 
dat er zwerfvuil rondslingert, 
willen we dat opruimen, maar 
ook de vervuiler identificeren en 
beboeten.” 

We zullen op gerichte plaatsen 
voldoende vuilnisbakken 
voorzien, en nakijken of 

die te vaak of te weinig leeg- 
gemaakt worden.

In samenspraak met de inwoners 
of de dorpsraden bekijken we 
waar er vergroeningsacties nodig 
zijn. Via zwerfvuilacties  
sensibiliseren we de bevolking 
om zwerfvuil tegen te gaan.

Ook leegstand en als gevolg  
daarvan uitpuilende brievenbus-
sen zijn veel inwoners een doorn 
in het oog. Samen met  
de leegstandsambtenaar  
ondernemen we actie om  
dat probleem aan te pakken.

N-VA Huldenberg wil zorgen voor een regelmatig 
onderhoud van de voet- en fietspaden.

Sonia Van Laere,  
fractievoorzitter

Kansen geven aan de jeugd (p. 3)Ruimtelijke ordening: oude school Ottenburg (p. 2) 
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Ruimtelijke ordening
Een kmo-zone op de  
verlaten site van Exide
Al in ons verkiezingsprogramma van 2012 hebben wij de nood-
zaak voor een bedrijventerrein aangekaart. De verlaten site van 
Exide (Florival) ligt afgelegen, wat ideaal is voor aannemers en 
andere kmo’s om te kunnen werken zonder de omwonenden te 
storen. Dat is niet alleen goed voor de economie, maar verhoogt 
ook de leefbaarheid van de woonzones. 

Al voor 2012 werd de sterk vervuilde zijarm van de Dijle – die 
dwars door de site loopt – door de Vlaamse overheid gesaneerd 
en op ons aandringen heeft de gemeentelijke milieudienst nog 
een plaatsbezoek georganiseerd om de bebouwing op de site te 
inventariseren. En dat was het dan, tot we enkele weken geleden 
een verdwaald Facebookbericht vonden waarin de burgemeester 
stelde “Het gaat traag, maar er zit nu toch een ontwerpbureau 
op. Je weet dat we geen loze beloften doen.” Het goede nieuws is 
dat de burgemeester na zes jaar eindelijk ons N-VA-voorstel ver-
koopt als zijn “belofte”. Zo gebeurt er in Huldenberg toch nog 
iets ten voordele van de plaatselijke handelaars en zelfstandigen.

Een voetbalcomplex voor OHR
Het kunstgras van het voetbalveld van OHR in Huldenberg moet 
tegen 2020 vernieuwd worden. Dit is de gelegenheid om na te denken 
hoe we twee voetbalvelden op één locatie kunnen uitbouwen met een 
hedendaagse kantine. 

Dit houdt in dat er wellicht 
ook ruimte vrijkomt waar 
vandaag de voetbalvelden 
liggen. Deze vrijgeko-
men ruimte zou kunnen 
dienen als locatie voor 
de jeugdverenigingen en 
voor woningen voor jonge 
gezinnen met een band met 
Huldenberg.

We maken iets moois 
van de oude school in 
Ottenburg
De oude school in Ottenburg ligt er al jaren slordig 
bij. Samen met u en de dorpsraad geven we deze 
ruimte een nieuwe bestemming. “Inspraak van de 
inwoners is bij dit project cruciaal”, zegt gemeente-
raadslid Dominik Verhaegen.

De Linde en de pastorijtuin willen we behouden, 
omdat dit het kloppend hart van Ottenburg is. 

Wat denkt u van betaalbare woningen voor jonge 
gezinnen uit Ottenburg? Met de stijgende vast-
goedprijzen is het voor jonge gezinnen moeilijk om 
in hun eigen dorp te blijven wonen. 

Voorzien we hier nieuwe Chirolokalen of komen 
die beter bij het voetbalveld? Laat ons weten wat u 
wilt en werk zo mee aan de Verandering.

Gemeenteraadslid Dominik Verhaegen  
bij de oude school in Ottenburg.

Zorg voor de mens begint lokaal, in Huldenberg.  
N-VA Huldenberg gaat voor een Sociaal Lokaal Beleid! 
Goede zorg voor mensen begint dichtbij, in eigen gemeente. 
Goede toegankelijke zorg, afgestemd op de lokale problemen 
en behoeften is een basisopdracht voor elk lokaal bestuur.
Daar is Karin Mommaerts (N-VA Huldenberg) ook van 
overtuigd. Zij zet zich hier volledig voor in. #ZorgLokaal! 

Goede zorg begint 
in Huldenberg
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Openbare werken beter aanpakken

Kansen geven aan de jeugd
Kinderen en tieners vormen de toekomst van onze lokale samenleving. Net zoals volwassenen bekijken 
kinderen en tieners hun omgeving vanuit hun eigen leefwereld. N-VA Huldenberg beschouwt kinderen en 
tieners als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de lokale samenleving. Daarom moeten zij ook alle 
kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De voornaamste opdracht van onze gemeente bestaat 
erin een aangepast kader te creëren. “Daarvoor moet onze gemeente niet over de jeugd praten, maar met de 
jeugd in dialoog gaan”, zegt gemeenteraadslid Nele De Martelaere.

Jeugdmonitor
Een echt kindvriendelijk beleid vereist in de eerste plaats een 
duidelijk zicht op de concrete behoeften van kinderen en tieners. 
De Vlaamse overheid ontwikkelde hiervoor een handig instru-
ment: de jeugdmonitor. Dat is een online bevragingstool waar-
mee een gemeente kinderen en tieners kan bevragen over hoe zij 
het wonen en leven in hun eigen buurt ervaren. Op deze manier 
willen wij de inspraak van onze kinderen en tieners bevorderen. 
Nadien gaan we ook aan de slag met de resultaten. We luisteren 
naar de kinderen en de jeugd en willen weten wat zij in onze 
gemeente anders willen. 

Dit willen wij doen voor onze jongeren:
  Een overzicht van al de mogelijke activiteiten voor kinderen 

en jongeren weergeven in onze MijnHuldenberg App.
  Vrijwilligers en jeugdverenigingen ondersteunen door het ter be-

schikking stellen van lokalen en opslagplaatsen, tenten en vervoer.
  Jongeren vanuit de jeugddienst en samen met de jeugdconsu-

lent begeleiden bij alle activiteiten die ze willen organiseren. 

  Onze jonge burgers stimuleren om actief deel te nemen aan 
het beleid in de eigen gemeente.

  Door de inrichting van schoolstraten, een netwerk van 
fietsstraten en de ontwikkeling van een fietskaart of app met 
veilige fietsroutes zorgen voor een veilige weg naar school. 
Een mobiliteitsbeleid vanuit het perspectief van kinderen en 
jongeren betekent vaak een meerwaarde voor alle weggebrui-
kers.

  Jongeren actief aanmoedigen om deel te nemen aan buiten-
schoolse activiteiten. 

Samen met u, samen met onze kinderen 
en jongeren, maken we werk van een 
bruisende gemeente waar iedereen 
zich goed voelt en iedereen inspraak 
heeft. N-VA Huldenberg luistert naar 
uw noden.

De inwoners van de Tommestraat hebben het geweten. Maanden door een vijver naar huis, overal modder, valpartijen en ge-
durende meer dan drie weken niet meer met de wagen thuisraken. Alle openbare werken brengen overlast met zich mee. Maar 
wat in de Tommestraat gebeurd is, tart alle verbeelding. De aannemer legde de buizen niet volgens de regels van de kunst en 
voerde de aansluitingen slecht uit. Het gevolg: een riolering zo lek als een zeef. De aannemer gebruikte ook steenslag van slechte 
kwaliteit. Het gevolg is een modderpoel, zelfs bij beperkte neerslag.

Enkele maanden geleden kaartte gemeenteraadslid Dominik Verhaegen op de gemeenteraad aan dat de aannemer tekortschoot 
op deze punten. Correct toezicht had al deze ellende kunnen voorkomen.

Dit kan en moet beter. Daarom engageert N-VA Huldenberg zich om bij 
wegenwerken:

  de omwonenden tijdig en correct op de hoogte te brengen;
  te luisteren naar de problemen van de inwoners;
  het lastenboek nauwgezet op te volgen en erop toe te zien dat de juiste 

materialen en werkmethodes gebruikt worden;
  de werf van dichtbij op te volgen.

Zo willen we ervoor zorgen dat de overlast zo beperkt mogelijk is, dat het 
voor iedereen leefbaar blijft en dat meerkosten die het gevolg zijn van 
herstellingen achteraf, vermeden worden.

Zelfs bij beperkte neerslag was de  
Tommestraat een modderpoel.

Nele De Martelaere,  
gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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