
Nieuwe webpagina zet 
korte keten in de kijker
Onze veelbesproken website 
www.visithuldenberg.be heeft alweer een 
nieuwe pagina. Verschillende inwoners 
uit Huldenberg zorgen voor eigen streek-
producten of de verkoop ervan. We geven 
u graag een overzicht. Neem een kijkje 
en geef ons gerust een seintje als er nog 
iemand ontbreekt.

Word een held op sokken
Heeft u al eens in uw sokkenlade gekeken? 
Daar liggen hoogstwaarschijnlijk heel wat 
sokken die niet gedragen worden of waarvan 
u er nog maar ééntje heeft. Zoveel mogelijk 
sokken inzamelen voor de daklozen in ons 
land. Daar gaat onze lokale N-VA-afdeling 
voor van 18 tot 24 december. Houd zeker onze 
Facebookpagina en website in de gaten voor 
verdere informatie.

Beste Huldenbergenaar,

Het lijkt onwezenlijk, maar nog steeds 
zitten we in het coronatijdperk. Nog 
steeds wordt ons leven door dit virus 
wat beperkt. Het ziet ernaar uit dat we 
ook dit jaar kerst en nieuwjaar zullen 
vieren met de nodige maatregelen. Toch 
zijn en blijven we positief en kijken we 
bij het einde van dit jaar met u terug op 
de werking van N-VA Huldenberg het 
afgelopen jaar. 

In naam van het bestuur wens ik u een 
heel warm eindejaar toe. Zorg voor 
elkaar. Op 14 januari heffen we graag 
samen met u het glas op het nieuwe jaar. 

Kathleen Carlier 
Voorzitter N-VA 
Huldenberg

NIEUWJAARSRECEPTIE 
met Zuhal Demir

Vrijdag 14 januari
om 19 uur

Samen een glas drinken op het nieuwe 
jaar: wat hebben we dat vorig jaar gemist. 

We kijken er met de hele ploeg naar uit 
om dat in 2022 wel te kunnen doen. 

Vlaams minister Zuhal Demir heeft alvast 
toegezegd. Komt u ook? 

Huldenberg
huldenberg@n-va.be N-VA Huldenbergwww.n-va.be/huldenberg
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N-VA Huldenberg voor u aan het werk
Januari 2021
Motie tegen Brusselse stadstol
N-VA Huldenberg dient een resolutie in tegen de Brusselse stadstol en wil dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest afziet van de tolheffing die de Huldenbergse pendelaar tot 2.000 euro 
per jaar kan kosten. De motie wordt goedgekeurd.

Februari-mei 2021
Containerpark: 
gemeente kiest 
voor N-VA-plan
N-VA Huldenberg dringt met 
succes aan op een herziening 
van het complex in Neerijse. 
We pleiten voor meer participatie en inspraak en blijven aan-
dringen op het gescheiden houden van de bestemming sport 
enerzijds en de loodsen en het containerpark anderzijds. De 
N-VA staat net als een groot aantal bezorgde inwoners voor 
het behoud van de mooie natuur in Neerijse zonder versto-
ring via bebouwing en stelt zelf alternatieven voor. 

In mei kiest het gemeentebestuur uiteindelijk voor het 
N-VA-plan. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat daar 
helemaal in mee. Rond het containerparkdossier is het nog 
stil. Het sportdossier is lopende. Een nieuwe locatie wordt 
onderzocht.

November 2021
Duidelijkheid over grondverzet
Een aantal verontruste 
Huldenbergenaren stellen de 
vraag wat de bedoeling is van 
de gestockeerde grond langs de 
N253 ter hoogte van het kasteel 
van Huldenberg. Er is immers 
nergens een indicatie over de 
herkomst of de bestemming 
van de grond te bespeuren. Op de vraag van de N-VA tijdens 
de gemeenteraad komt het geruststellende antwoord dat 
het een tijdelijke opslag betreft van uitgegraven grond door 
werken van Aquafin langs de Dreef in Overijse. Met deze 
communicatie kunnen we iedereen dan ook geruststellen.

Februari 2021
Een klein gelukje 
voor onze leden
Ter gelegenheid van valentijn 
zetten we onze leden in de 
bloemetjes met gelukskoekjes.

Maart 2021
Toerismeplan en website
N-VA Huldenberg lanceert een volledig uitgewerkt 
toerismeplan en de website www.visithuldenberg.be. 
In oktober 2020 stemde de meerderheid het eerste luik 
van ons toerismeplan, over zitbanken langs de Prachtige 
Panoramische Plekken in Huldenberg, nog op een honende 
manier weg. Door eigenhandig een plan en website uit te 
werken, reiken we het gemeentebestuur de hand om werk 
te maken van een toeristisch beleid in ons mooie dorp. 
Dat aanbod tot samenwerken wordt niet aangenomen, 
maar de gemeente lanceert nu wel zelf een website, een 
kopie van de onze. 

Juli 2021
Vlaamse Leeuwen
Op 11 juli vieren we onze 
Vlaamse feestdag. In ons dorp 
zijn veel meer Vlaamse Leeuwen 
te zien dan de vorige jaren. N-VA 
Huldenberg deelt gratis vlaggen uit.

September 2021
Vlaanderen houdt 
van de koers
De Smeysberg kleurt geel 
tijdens het wereldkampioen-
schap wielrennen. Vlaanderen 
houdt van de koers!

November 2021
Ledenvergadering
In november ontvangt onze 
afdeling heel wat leden voor 
een algemene ledenvergadering. 
Vlaams minister Ben Weyts is 
er ook bij. 

huldenberg@n-va.be



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
  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
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   Bestuurslid
  Tuinaannemer
  Loonbeek
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De N-VA is 20 jaar jong! 
Onze ambitie blijft nog 
steeds dezelfde: een 
welvarend, veilig en vrij 
Vlaanderen. Waarin elke 
Vlaming erop vooruitgaat. 

Word nu lid via 
www.n-va.be/word-lid.

15 veelgestelde vragen 
over kernenergie
De paars-groene regering lijkt koppig vast te houden 
aan de sluiting van alle kerncentrales tegen 2025. 
Nochtans schiet de kernuitstap tekort op het vlak van 
zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze 
energie. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer 
energie-experts aan de alarmbel trekken. Tegelijkertijd 
doen heel wat mythes en halve waarheden de ronde. 
Om u goed te informeren, verzamelde de N-VA 
de meest gestelde vragen over onze elektriciteits-
voorziening en de geplande kernuitstap. 

Op www.n-va.be/kernenergie leest u het 
antwoord op die 15 vragen.

www.n-va.be/huldenberg



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


