
Toekomst sport- en spelweide 
Loonbeek onzeker 
Menig Huldenbergenaar kent de sport- en spelweide in Loonbeek, onderaan het kerkje. 
Er werd jaarlijks een sportieve competitie georganiseerd tussen de deelgemeenten van 
Huldenberg. Maar wat brengt de toekomst voor de sport- en spelweide?

Veel geruchten
De sport- en spelweide is eigendom van het OCMW van Leuven, dat bereid zou zijn om 
het pand te verkopen. Daardoor doen er nogal wat geruchten de ronde over de bestem-
ming ervan. Op de gemeenteraad van 27 februari stelde onze fractie de vraag of de 
geruchten over sociale woningen op die locatie kloppen. Schepen Luc Robijns bleef vaag 
en zei dat er nog geen concrete plannen zijn. De bouw van sociale woningen is een moge-
lijkheid en de studies lopen.

Ontmoetingsplaats of sociale woningen?
De N-VA ziet dat niet zitten. Omdat er vandaag de dag niet veel infrastructuur beschik-
baar is voor de Loonbekenaars willen we van de sport- en spelweide een ontmoetings-
plaats maken. We stellen voor om de locatie in te richten als een speelweide met speel-
toestellen en een overdekte picknickzone met een BBQ en een pizzaoven. Dat zou toch 
fantastisch zijn? We kunnen langs de beek een voetweg naar de parking aan de IJse aan-
leggen zodat onze kinderen en jongeren gemakkelijker en veiliger naar school kunnen.

Nieuw scoutsgebouw
Als er op de locatie al gebouwd zou 
worden, dan zou dat de bouw van een 
scoutsgebouw moeten zijn. De scouts van 
Loonbeek groeien uit hun voegen en zijn 
al langer dan dertig jaar gehuisvest in 
een onaangepast gebouw. We willen hun 
toekomst in Loonbeek garanderen en 
vinden dat ze stilaan een nieuw gebouw 
verdienen.  

De sport- en speelweide in Loonbeek moet een ontmoetingsplaats worden. 
De N-VA is tegen de plannen om er sociale woningen te bouwen.

Financiële gezondheid van de gemeente 
Tijdens de gemeenteraad vroegen we herhaaldelijk naar de algemene financiële 
situatie van Huldenberg. Concrete antwoorden blijven uit, en we maken ons zorgen. 
Een gemeente mag aan het einde van de legislatuur geen negatief resultaat boeken. 
Onze gemeente geeft veel geld uit. De leningen worden duurder en moeten afbetaald 
worden. De balans van het WK is geëindigd met een groot deficit. We zijn bezorgd.

Beste Huldenbergenaar

Het is een hele tijd geleden dat u nog 
van ons hoorde. Maar dat wil niet 
zeggen dat we stilgezeten hebben. 
We willen in Huldenberg een grondig 
oppositiebeleid voeren, en dat is niet 
altijd evident. Het bestuur spreekt 
regelmatig over een participatief 
beleid. Helaas stellen we vast dat we 
maar al te vaak voor voldongen feiten 
staan.

We blijven het dossier over het plateau 
van Duisburg opvolgen. Op onze web-
site vindt u de meest recente informatie. 
We maken ons grote zorgen over 
de fi nanciën van de gemeente. We 
stelden tijdens de gemeenteraad al 
meermaals vragen over de gemeente-
kas, maar de antwoorden bleven uit.

Aan het einde van het jaar komt de 
warmste week er weer aan. We 
herhalen graag onze sokkenactie. 
Doet u ook mee?

Voor 2023 kunnen we al aankondigen 
dat Jong N-VA in Huldenberg een 
afdeling gaat oprichten, eventueel 
in samenwerking met de naburige 
gemeenten. Iets om naar uit te kijken!

We heffen samen met u graag het 
glas op 2023. Ik wens u een heel 
warm eindejaar.

Kathleen Carlier 
Voorzitter N-VA Huldenberg
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Motie Oekraïne - april 2022 
De gemeenteraad keurde unaniem de motie goed die onze fractie indiende over de 
oorlog in Oekraïne. Net zoals u zijn we verbijsterd over het blinde geweld. Veel gezinnen 
zijn van de ene dag op de andere in grote miserie beland. We zijn daarom blij dat we als 
gemeente het nodige doen om Oekraïners op te vangen.

Vlaamse gemeente - 11 juli 2022
Onze Vlaamse feestdag! We zijn verheugd dat de Vlaamseleeuwenvlaggen 
massaal wapperden in Huldenberg.

Trage wegen 
De N-VA draagt het milieu hoog in het vaandel. We zijn voorstander 
van het onderhouden en opnieuw openstellen van de trage wegen. Die 
zijn voor voetgangers en fietsers veilige verbindingen tussen wijken en 
dorpskernen. Toch gaan we niet zomaar akkoord met àlle dossiers die 
voorliggen. Wanneer we sommige dossiers en de voorgestelde beslissingen 
bekijken, stellen we een aantal ongeregeldheden vast die neigen naar 
favoritisme en die nog weinig met de doelstelling van de trage wegen 
te maken hebben. We blijven alert en streven naar een gelijkwaardige 
behandeling van alle trage wegen. Waar ze zich ook bevinden. 

Jongeren gezocht
We gaan in onze gemeente een afdeling van Jong N-VA oprichten. We willen 
een ploeg samenstellen met jongeren die interesse hebben in politiek en die 
samen gezellige momenten zullen organiseren in en rond Huldenberg. Voelt u 
zich aangesproken? Of kent u jongeren die interesse hebben? Neem dan zeker 
contact op. Iedereen is welkom.

Sportvelden - oktober 2022 
N-VA Huldenberg keurde op de gemeenteraad het plan goed om nieuwe 
sportterreinen te realiseren op het gebied van de Vlamoven ter hoogte 
van Van Bever. We stellen vast dat onze input van 2021 gevolg kreeg. Het 
idee om een sportcomplex, een containerpark en de gemeenteloodsen op 
één locatie te centraliseren, werd niet weerhouden. De N-VA vindt het 
belangrijk dat al onze inwoners op een centrale plaats kunnen sporten. 
Die plaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en 
veilig bereikbaar zijn te voet of met de fiets. We begrijpen natuurlijk de 
bezorgdheden van de omwonenden. Daarom engageren we ons om het 
project ook voor de buurtbewoners aantrekkelijk te maken. We volgen 
het dossier van dichtbij op.

De N-VA in actie
Aan het einde van het jaar blikken we terug naar de werking van N-VA Huldenberg in 2022.  
We mogen terecht trots zijn op enkele verwezenlijkingen.

huldenberg@n-va.be



Uw N-VA-
bestuur

Dominik Verhaegen

 Ledenverantwoordelijke, 
    gemeenteraadslid en 

fractievoorzitter 
 Ottenburg
 ICT-directeur

Johan Deconinck

 Secretaris
 Loonbeek

Nele De Martelaere

  Gemeenteraadslid
  Sint-Agatha-Rode
  Parlementair 
medewerker 

Jos Trappeniers

  Penningmeester
  Loonbeek

Noël Cuypers

  Bestuurslid
  Loonbeek

Karin Mommaerts

   Mandataris 
bijzonder comité

   Huldenberg

Sonia Van Laere
  Bestuurslid
  Neerijse
  Licentiaat lichamelijke 
opvoeding

Frederic Van Eyck

  Gemeenteraadslid
  Huldenberg
  Chauffeur

Kathleen Carlier

  Voorzitter, communicatie-
    verantwoordelijke

  Ottenburg
   Logopediste

Tom Persyn
  Ondervoorzitter
  Huldenberg
  Zelfstandige en 
reserveoffi cier bij de 
marine

Louise Maat

  Organisatie-
verantwoordelijke
  Loonbeek
   Verpleegkundige

Herman Smulders

 Bestuurslid
 Neerijse

Woud Van der Auwera
   Bestuurslid
  Loonbeek
  Tuinaannemer

Word een held op sokken
Hee�  u al eens goed in uw sokkenlade gekeken? Daar liggen wellicht heel wat 
sokken die niet meer gedragen worden, een gaatje vertonen of waarvan u er 
nog maar eentje hee� . Wij kunnen ze gebruiken.

Onze lokale afdeling 
gaat zo veel mogelijk 
sokken inzamelen 
voor de daklozen in 
België. Dat doen we 
tijdens de warmste 
week, van 19 tot en 
met 24 december. 
Houd zeker onze 
Facebookpagina en 
onze website in de 
gaten voor verdere 
informatie.

Update zandgroeve 
Neerijse
We maken ons zorgen over de gang van zaken in 
de vergunningsprocedures voor het uitbaten van 
de zandgroeve Kerkeveld in Neerijse. De meest 
recente evoluties in dat dossier kan u vinden op 
huldenberg.n-va.be

www.n-va.be/huldenberg



FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


