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Huldenberg
V.U.Herman Smulders
Wolfshaegen 180
3040 Huldenberg

Verandering begint
in Huldenberg
“De kracht van verandering. De verandering begint in Huldenberg”. Met
deze slogan gaan we op 14 oktober
naar de verkiezingen.
In de voorbije maanden heeft N-VA
Huldenberg 7 bijeenkomsten georganiseerd rond lokale thema’s. We hebben telkens met een aantal inwoners
een gesprek gehad over wat er goed
en minder goed loopt in Huldenberg,
wat er nog kan verbeteren en hoe we
dat kunnen aanpakken.
Op basis van deze gesprekken schreven we het verkiezings
programma.
Een aantal kerngedachten kunt u nu
reeds terugvinden op bladzijde 2van
dit huis aan huis blad.

INSPRAAK, MAAR OOK
UITSPRAAK

N-VA voor aangename dorpskernen
Helaas is de tekst bij de foto van het plein in Sint-Agatha-Rode niet de juiste. Het
plein wordt immers niet heraangelegd. De bestemming is gewijzigd en het wordt
tegenwoordig gebruikt als opslagplaats voor allerhande bouwmaterialen.
De N-VA wil de dorpskernen de plaats geven die ze verdienen. Ze bepalen het
uitzicht van het dorp, en dienen als ontmoetingsplaats voor de inwoners.
DORPSRADEN
De dorpsraden van Sint-Agatha-Rode, Ottenburg en Loonbeek hebben al ideeën
aangebracht om hun dorpskernen in te richten. Als binnenkort de N253 heraangelegd
wordt, kan ook de dorpskern van Neerijse aangepakt worden.
AANGENAME LEEFOMGEVING
De N-VA wil in de volgende zes jaar zorgen voor een aangename leefomgeving.
Geld om megalomane plannen uit te werken, zal er niet zijn. Maar voor elke
deelgemeente willen we minstens het volgende verwezenlijken:
•

Een bestemming geven aan de leegstaande gebouwen van de gemeente.
Beslissen welke gebouwen gerenoveerd worden, en de overige gebouwen
verkopen.
Verkeersveilige trajecten uitstippelen, zodat de schoolkinderen op eigen
kracht naar school kunnen gaan. Er zal dus ook op toegezien worden dat
parkeerrichtlijnen en snelheidsaanduidingen gerespecteerd worden.
De dorpskernen inrichten zodat ze uitnodigen tot ontmoeting en het contact
tussen de dorpsbewoners bevorderen.

Het schrijven van een verkiezingsprogramma met veel goede ideeën is
de gemakkelijkste klus. Voor het uitwerken van dat programma zal ook
in Huldenberg de kracht van verandering meer dan nodig zijn.

•

We zijn er van overtuigd dat iedereen
in Huldenberg wil meewerken om
van Huldenberg een aangename gemeente te maken. We zijn er eveneens
van overtuigd dat dit alleen maar kan
als er een duidelijke visie is over de
manier waarop dit moet gebeuren.

Als we bijgevoegde foto nog eens publiceren willen we er dan naar waarheid
bijzetten: “Parking in
Sint-Agatha-Rode wordt
heraangelegd”.

•

Voor deze broodnodige visie willen wij zorgen.
We hopen dat u
ons daar op 14
oktober het mandaat voor geeft.
Herman Smulders
Voorzitter N-VA Huldenberg

Parking in Sint-Agatha-Rode wordt heraangelegd
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Concrete speerpunten voor verandering
We willen u alvast enkele citaten uit ons
verkiezingsprogramma meegeven. De volledige tekst
vindt u op onze website.

Ruimtelijk Ordening
“N-VA Huldenberg wil zich
engageren
om
er voor te zorgen
dat de gemeente
een ‘gemeentelijk
ruimtelijk
st r uct uu r pla n’
heeft waardoor Huldenberg een ‘ontvoogde gemeente’ kan
worden. Immers, eenmaal aan deze voorwaarde voldaan
kan de gemeente zelf in grote mate beslissen en bijgevolg
de wachttijden voor bouwaanvragen drastisch inkorten.“

Onderwijs
“De N-VA wil het
gevoerde beleid
in Huldenberg
verderzetten.

Welzijn en Seniorenbeleid
“Mobiliteit
is
essentieel
om
actief en betrokken te zijn in de
samenleving. Dit
is zo voor iedereen, maar des
te belangrijker
voor senioren en minder-validen. Het recente wegvallen
van een aantal diensten van De Lijn maakt de situatie er
voor sommigen hoegenaamd niet makkelijker op. Ook
hier heeft het OCMW volgens de N-VA een uitgesproken
‘sociale’ rol te spelen. Een OCMW-‘belbusdienst’ zou een
denkpiste kunnen zijn.
Verder moeten in bijzondere gevallen de gangbare procedures omgedraaid kunnen worden: waarom zou een ambtenaar (bijvoorbeeld voor een simpele handtekening) zich
niet naar een zieke, invalide of bejaarde kunnen verplaatsen?”

Mobiliteit
“De N-VA wil
gericht een aantal trage wegen
openstellen en
blijvend onderhouden.”

Hoewel de bevoegdheid voor
de scholen niet
in alle deelgemeenten dezelfde is, wil de N-VA toch alle
kinderen uit Huldenberg stimuleren om in hun dorp naar
school te gaan.
Ottenburg heeft prachtige nieuwe schoolgebouwen. Twee
klassen per leerjaar zijn voor een gemeente als Ottenburg
zeker voldoende. We voorzien daarom geen uitbreiding
meer in Ottenburg. De dorpsschool op maat van elke
deelgemeente blijft immers het uitgangspunt.”

Sport & Cultuur
“Het subsidie
reglement voor
de sportverenigingen gaat al
enkele jaren mee.
De kwaliteit van
de trainers en
het gebruik van
het Nederlands in de sportclubs zijn een belangrijk criterium in het toekennen van de subsidies. Dit willen we zo
behouden.
Daarnaast willen we ook onderzoeken in welke mate de
subsidies kunnen aangepast worden aan de stijgende
kosten van de verenigingen.“

Openbare Werken
“Heel wat straten in Huldenberg moeten het
nog steeds stellen zonder riolering. Dit is schadelijk voor het
milieu, voor de
volksgezondheid en voor de verkeersveiligheid. De N-VA
zal de druk bij de intercommunale opvoeren om tegen het
einde van de volgende legislatuur riolering te voorzien in
Huldenberg.
We willen een bestemming geven aan de leegstaande
openbare gebouwen in Huldenberg. Als ze niet kunnen
gebruikt worden voor een openbare dienst, zullen we ze
ombouwen tot woningen, of ze van de hand doen. Gebouwen verder laten leegstaan is geen optie.”
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Enkele kandidaten in de kijker
JOS TRAPPENIERS
•
•
•

65 jaar
Schepen van Onderwijs, Financiën en Toerisme
gehuwd

Na 24 jaar in het schepencollege vind ik dat de tijd gekomen is om te genieten van een welverdiend
pensioen. Zelf heb ik nooit de luxe gekend om een partijgenoot in de gemeenteraad of het
schepencollege te hebben. En het was zeker niet altijd makkelijk om alleen een stempel te drukken op
het beleid. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de ploeg die nu klaar staat, met een grote delegatie
zal kunnen zetelen vanaf 2013.
Zelf ga ik als lijstduwer meedoen aan deze verkiezingen. Ik ga met veel overtuiging campagne voeren, om zoveel mogelijk
Huldenbergenaren te overtuigen voor de N-VA te stemmen. Als ik verkozen ben, ga ik in de gemeenteraad zetelen om de
N-VA’ers met mijn ervaring bij te staan. Een mandaat als schepen zal ik niet meer opnemen. Maar ik blijf zeker volgen hoe
mijn opvolgers het er vanaf brengen.

YVE VAN EYNDE
•
•
•
•

45 jaar
Woont in de Leuvensebaan in Ottenburg
Vader van twee dochters
Ondernemer in ICT-sector

Mijn dochters gaan in Ottenburg naar school en zitten in het 3de en 6de leerjaar. Ik ben ook lid
van de ouderraad van de school. Mijn prioriteiten liggen dan ook logischerwijs bij onderwijs en
verkeersveiligheid.
Ik geloof ten volle dat het mogelijk is om vanuit de eigen dorpskern, en zonder de eigen Vlaamse
identiteit te verloochenen, samen te werken aan een (h)echte multi-culturele samenleving.
Als ondernemer tracht ik om de zaken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. En dat mis ik in de huidige politieke situatie.
Iedereen verbergt zich achter regeltjes en complexe situaties om toch maar zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid op te
nemen. Hopelijk kunnen we op lokaal vlak een eerste stap in de goede richting zetten.

NELE DE MARTELAERE
•
•
•
•

25 jaar
Woont in Sint-Agatha-Rode
Onderwijzeres in Zaventem
Lid en leiding bij 13+ (jeugdwerking Sint-Agatha-Rode)

Ik ben lerares in het tweede leerjaar in Zaventem en ik tracht elke dag het beste van mezelf te geven.
Het is dus ook niet te verwonderen dat belangrijke strijdpunten van de N-VA me aanspreken zoals
taalintegratie in en via het onderwijs en een herwaardering van de buurtscholen. Dit is van groot
belang voor het sociale weefsel binnen de gemeente. Ik identificeer me met het Vlaamse karakter van
onze gemeente, gekoppeld aan een warm sociaal leven. Dit zijn punten waar de N-VA sterk op focust en waarvoor ik wil
gaan.
Niettegenstaande er in onze gemeente reeds aandacht besteed wordt aan het welzijn van de jongeren en het onderwijs, is
het mijn betrachting hiervan als gemeenteraadslid een speerpunt te maken. Als voormalig lid van jeugdhuis Jevaro en 13+
is dat een logische keuze. Ik sta voor voeling met wat leeft, voor verandering waar nodig.

DOMINIK VERHAEGEN
•
•
•
•
•

42 jaar
Woont in Ottenburg
2 kinderen
Manager
Auteur van “Voorgoed Uit De Crisis”

Ik woon al 18 jaar in Ottenburg. Het heeft me toen maar één tournee in “Het Zevende Zegel” gekost
om volledig geïntegreerd te raken in deze mooie gemeente. Die gastvrijheid vergeet ik nooit.
In mijn studententijd stond ik aan de wieg van Jeugdhuis Phobos.
Ik sta voor een duidelijk beleid met resultaten. Geen loze beloftes, maar concrete oplossingen voor de belangrijkste
problemen, zoals de vele straten in Huldenberg zonder riolering, een bereikbaar containerpark en het gebrek aan betaalbare
woningen in eigen streek.

