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N-VA Huldenberg

Beste Huldenbergenaar,

N-VA lanceert toerismeplan voor Huldenberg

De voorbije maanden zijn op zijn
zachtst uitgedrukt redelijk uitzonderlijk.
Ondanks alle maatregelen lijkt corona
nog een hele tijd een impact te gaan
hebben op ons leven. Zeker in de laatste
en meest donkere periode van het jaar
zal het voor velen onder ons, met de
sterk verminderde sociale contacten,
niet makkelijk zijn.

N-VA Huldenberg stelde op de gemeenteraad van oktober het eerste luik van haar
toerismeplan voor Huldenberg voor. Het ging om een volledig uitgewerkt voorstel
tot het plaatsen van zitbanken langs het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. Tot onze
grote verbazing stemde de meerderheid ons voorstel weg. Dit hoewel ze zelf nergens
staat met een globale aanpak rond toerisme. Politiek op zijn droevigst.

Maar deze periode brengt ook positieve
dingen met zich mee. Mensen spreken
elkaar aan, bellen elkaar op, zetten
een kaarsje voor de deur ... Huldenberg
Helpt, een netwerk van vrijwilligers,
werd opgericht. Enkele mensen uit
onze afdeling hebben zich daarvoor
aangemeld.
We hebben het geluk om in een
prachtige groene gemeente te wonen
met veel mogelijkheden tot buitenactiviteiten. Daarom werken we met
onze afdeling aan een toerismeplan.
Het eerste luik werd tot onze grote
ontgoocheling door de burgemeester
niet positief onthaald. U leest er
hiernaast meer over.
Als voorzitter ben ik heel fier om in
dit huis-aan-huisblad de hele N-VAbestuursploeg te mogen voorstellen. We
vormen een fijn team en trachten vanuit
de oppositie met concreet uitgewerkte
voorstellen te wegen op het beleid.
Ik wens u een heel warm eindejaar toe!

Kathleen Carlier
Voorzitter N-VA
Huldenberg

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 december.

De burgemeester beweerde dat zijn diensten al geruime tijd werken aan een toerismeplan. Op de officiële vraag van onze
fractievoorzitter Dominik Verhaegen
om die documenten te kunnen inkijken,
kregen we van de algemeen directeur het
volgende antwoord: “Ons personeelslid
is inderdaad aan het project ‘toerismeplan’ begonnen. Er zijn echter nog geen
concrete documenten uitgewerkt die ik je
kan bezorgen.”

Gemeentebestuur heeft na acht jaar
nog geen plan
Bestaat dit plan wel? Zit de burgemeester
ermee verveeld dat hij na acht jaar nog

steeds geen uitgewerkt toerismeplan
heeft voor Huldenberg? In de ideale
wereld wordt het toerismeplan van N-VA
Huldenberg opgenomen in het uitgebreide
toerismeplan waar de burgemeester over
spreekt. We stellen met ongeloof vast dat
dat niet kan. Waarom?

Veel potentieel
Corona zet ons aan tot toerisme in eigen
streek en thuisvakanties. En we zijn ervan
overtuigd dat Huldenberg meer toeristisch potentieel heeft dan er vandaag
wordt uitgehaald. Wij werken daarom
naarstig verder aan ons toerismeplan, dat
in totaal vijf luiken bevat.

Zitbanken op Prachtige Panoramische Plekken
Het eerste luik in ons toerismeplan betreft het voorstel tot het plaatsen van
duurzame en milieuvriendelijke zitbanken op Prachtige Panoramische Plekken
(PPP). Het wandelnetwerk in onze gemeente is al goed uitgebouwd, bewegwijzerd
en verzorgd. Maar op veel plaatsen ontbreken zitbanken.
N-VA Huldenberg steunt en stimuleert het gebruik van de wandelwegen, een
belangrijk aspect van groenbeleid en duurzaamheid. Wie kan daar nu tegen zijn?
Vanuit de meerderheid deed zelf iemand een voorstel tot een bijkomende zitbank,
dat we uiteraard met veel enthousiasme hebben opgenomen. Toch werd ons
voorstel om onbegrijpelijke redenen afgekeurd.

Benieuwd naar ons volledige voorstel?
Kijk dan op www.n-va.be/huldenberg.
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Vlaamse subsidies voor bescherming van padden
Vlaams minister Zuhal Demir maakt bijna 50.000 euro vrij om de habitat van de vroedmeesterpad in Huldenberg en Overijse te
herstellen. De subsidies moeten een snelle verbetering van het leefgebied van deze amfibie mogelijk maken.
Natuurpunt Beheer gaat op twee locaties in Huldenberg (Neerijse) en Overijse habitats van de
vroedmeesterpad herstellen en verbeteren. Op de eerste locatie, de oude Ganzemans zandgroeve,
worden betonnen voortplantingsbakken geplaatst. Er wordt ook een betonnen voortplantingspoel aangelegd en de bestaande voortplantingspoelen worden geruimd. Exoten en struweelopslag worden verwijderd om de landhabitat van de amfibie te verbeteren. Op de tweede locatie
worden twee amfibieënpoelen geruimd en wordt struweel gekapt om aanrijking door bladval
en beschaduwing van de poelen terug te dringen.
Dit projectgebied is belangrijk in het soortenbeschermingsprogramma voor deze paddensoort.

Volg thuis de gemeenteraad
Wist u dat u de gemeenteraad digitaal vanuit uw
zetel kan volgen? Zo kan u onze gemeenteraadsleden aan het werk zien.
Kijk op de Facebookpagina van de gemeente
Huldenberg voor meer informatie.

N-VA wil voetweg in Ottenburg weer openen
Op de gemeenteraad van mei 2020 werd het voorstel
tot het openen van het verlengde van voetweg 7 in
Ottenburg goedgekeurd. Die voetweg werd eind
2019 plotseling afgesloten. Wandelaars konden
niet meer door. Het voorbereidende werk om de
weg weer te openen – inclusief het verzamelen
van getuigenverklaringen – werd gedaan door het
N-VA-bestuur. Helaas merken we tot op heden
geen verandering in het dossier. Onze gemeenteraadsleden volgen het dossier op de voet.

Zoals elk jaar komt in de december de
Warmste Week er weer aan. Door corona
zal die er dit jaar anders uitzien dan we tot
nu toe gewend zijn. Vanuit de N-VA doen
we een warme oproep om via het Rode
Kruis samen bloed te doneren. Misschien
het warmste dat je kan geven aan onze
samenleving.
Meer info op www.rodekruis.be.

huldenberg@n-va.be
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Uw N-VA-bestuur

Dominik Verhaegen
Fractievoorzitter
ICT-directeur
Ottenburg

Erich Riedel
Organisatieverantwoordelijke
Schrijnwerker
Neerijse

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
Organisatieverantwoordelijke
Verpleegkundige
Loonbeek

Nele De Martelaere
Gemeenteraadslid en
communicatieverantwoordelijke
Parlementair medewerker
Sint-Agatha-Rode

Noël Cuypers
Bestuurslid
Loonbeek

Sonia Van Laere
Bestuurslid
Licentiaat lichamelijke
opvoeding
Neerijse

Tom Persyn
Ondervoorzitter
Zelfstandige en reserveofficier bij de Marine
Huldenberg

Woud Van der Auwera
Bestuurslid
Tuinaannemer
Loonbeek

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.
De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.
Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/huldenberg

t
n
e
i
d
r
e
v
n
e
r
e
d
n
Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

