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HULDENBERG
Schrijf nu in voor de
eerste QUIZ van N-VA
Huldenberg

Geheim ingrediënt van spaghettisaus
uitgetest en goed bevonden
De eerste editie van onze spaghettiavond zit erop. Koks Dirk Forier en Anja
Martens hebben ons en vele anderen kunnen overtuigen met hun geheim
ingrediënt.
Hoe je het ook draait of keert, het blijft spannend, zo’n eerste eetfestijn
organiseren. De N-VA wil zich ook lokaal verankeren. En een eetfestijn is
natuurlijk de gelegenheid bij uitstek om te zien of de Huldenbergenaren de lokale
afdeling steunen.

Meer volk dan verwacht

21 september 2013
Zaal Ter Dijle
Sint-Agatha-Rode
Op 21 september organiseren we de
eerste Huldenbergse N-VA-quiz.

We mochten meer volk ontvangen dan we hadden durven verhopen. Er komt
volgend jaar zeker een vervolg.
Onze hoofdactiviteit ligt uiteraard in de lokale politiek. Ervaren rotten uit de
gemeenteraad zeggen me dat de N-VA-fractie er staat. Het lijkt alsof ze allemaal
al jaren ervaring hebben. Een groter
compliment kan ik me moeilijk
voorstellen.

ZElf voorstellen indienen

V.U.: Herman Smulders, Wolfshaegen 180, 3040 Huldenberg

De quiz vindt plaats in zaal Ter Dijle
in Sint-Agatha-Rode.
Ploegen van maximum vier deelnemers kunnen zich inschrijven via
herman.smulders@n-va.be.
Je inschrijving is definitief na storting
van 15 euro op rekeningnummer 9792241086-03 van N-VA Huldenberg,
met vermelding van je ploegnaam.
We starten om 20.00 uur stipt. De
deuren gaan open om 19.30 uur.

U vindt on
s ook op
Facebook!

www.n-va.be/huldenberg

Meer volk dan verwacht op onze
spaghettiavond. Lag het aan de saus?

De fractie beperkt zich dan ook
niet tot louter kritiek geven op
de agendapunten die door de
meerderheid geagendeerd worden.
We brengen zelf voorstellen aan
om het beleid in Huldenberg te
verbeteren.

En we durven hopen dat die niet zes jaar lang zullen weggestemd worden, alleen
omdat ze van de oppositie komen.
Kom gerust eens kijken en luisteren op de gemeenteraad.
Herman Smulders, voorzitter N-VA Huldenberg

N-VA HULDENBERG
WENST U EEN
DEUGDDOENDE
VAKANTIE!

Meerderheid wil geen oplossing voor wachtrijen scholen
“We waren één van de ‘gelukkigen’ die op 1 maart al om 6 uur aan
de school stonden. Mijn man was toen al de vierde in de rij. De eerste
stond er al sinds 2 uur ’s nachts.“ Dit zijn de woorden van een moeder
die haar kindje wilde inschrijven in de school in Ottenburg.
In de veronderstelling dat het bestuur alles wil doen om zo’n toestanden volgend schooljaar te vermijden, agendeerde de N-VA het voorstel
om vanaf volgend schooljaar een aanmeldingsformulier te gebruiken.

Kamperen overbodig

Op die manier hebben alle kandidaat ouders een maand de tijd om
zich aan te melden, blijft het gelijk of je als eerste of als laatste aanmeldt en zijn kampeertoestanden automatisch overbodig.

Je kinderen inschrijven in Ottenburg: geen
eenvoudige karwei.
Als je dan bovendien bepaalt dat kinderen die dicht bij de school
wonen voorrang hebben op kinderen die verder wonen, kan je alle
ouders uit Ottenburg geruststellen. Hun kinderen zijn zeker van een plaats in de dorpsschool.

Ouders geruststellen

Ons voorstel heeft het helaas niet gehaald. De schepen van Onderwijs stelde daarentegen voor om een werkgroep op te
richten en om zo een oplossing te zoeken.

Nog niets gehoord

Twee maanden later hebben we over deze werkgroep nog niets gehoord. Wie zal er in zitten, welke pistes zullen gevolgd
worden … Het lijkt er op dat alles bij het oude zal blijven en dat er volgend jaar opnieuw mag gekampeerd worden.

Groene gedeputeerde mag niet antwoorden
Groen vroeg tijdens de gemeenteraad aan het bestuur om op te treden tegen de
uitbater van de zandgroeve in de Wolfshaegen in Neerijse. Sinds kort zou het
asbestafval niet meer nat gemaakt worden, voor het afgekipt wordt.
De vergunningen voor de groeve De Kock in de Wolfshaegen zijn allemaal afgeleverd door de provincie. Het is dan ook de deputatie die, via de milieu-inspectie,
kan toezien op de handhaving.

‘Asbeststort’

Je zou toch denken dat de Huldenbergse gedeputeerde voor Milieu streng zou
toekijken op het ‘asbeststort’, zoals Groen de zandgroeve al jaren noemt. Na zes maanden blijkt evenwel dat Luc Robijns
nog niets ondernomen heeft.
In de provincieraad vroeg N-VA-provincieraadslid Sonia Van Laere wat de deputatie hiertegen gaat doen. Tot haar grote
verbazing was het niet de gedeputeerde voor Milieu die antwoordde. Het was gedeputeerde Dekeyzer die het woord
nam en zei: “We waren niet op de hoogte van deze overtreding. Nu we het weten zullen we uiteraard de milieu-inspectie vragen op te treden.” Rare jongens, die Groenen.
In ons vorige huis-aan-huisblad schreven we dat niemand van het huidige schepencollege aanwezig was op de openbare vergadering over de herbestemming
van kampeerterreinen.
We willen ons hierbij excuseren bij toenmalig burgemeester Marc Verheyden.
Hij was er namelijk wel, en leidde de sprekers in.

Rechtzetting
huldenberg@n-va.be

De huidige bevoegde schepenen, Danny Vangoidtsenhoven (Ruimtelijke Ordening) en Herman Depré (OCMW-voorzitter), waren de grote afwezigen die
avond.

Graaf de Limburg Stirum krijgt 7 ha bouwgrond cadeau
De provincieraad heeft op 4 juni camping
Holiday Parks aan de Dreefstraat in Huldenberg herbestemd tot woongebied.
Deze herbestemming kadert in een
globaal Vlaams plan dat een oplossing
wil bieden voor inwoners die momenteel
verblijven in een niet-woonzone.

Marktconforme prijzen

Groenbuffer

Een strook aan de oostkant van
de camping (0,5 ha) groot is nu
parkgebied en wordt eveneens
woongebied. Op die strook mag
evenwel niet worden gebouwd:
ze moet immers als groenbuffer blijven ingericht. Het enige
verschil tussen de vorige en de
huidige toestand is de prijs van
de grond.

Om dit doel te bereiken moeten de herbestemde gebieden in handen komen van
de overheid of van een sociale woningOnbegrijpelijk
N-VA-provincieraadslid Sonia Van
maatschappij. Camping Holiday Parks
“Waarom CD&V, Open Vld,
Laere: “Waarom CD&V, Open Vld,
blijft echter in handen van de huidige
sp.a,
Groen en UF dit goedkeursp.a, Groen en UF dit goedkeurden is
eigenaar, graaf de Limburg Stirum. Hij
den
is
voor ons onbegrijpelijk”,
voor ons onbegrijpelijk”,
mag op dit perceel 90 kleine woningen
zegt N-VA-provincieraadslid Solaten bouwen. Momenteel wordt er onnia Van Laere. “Alleen de N-VA
derhandeld om 10 procent van die woningen te verhuren
en het Vlaams Belang hebben tegen gestemd. Wij willen
via een sociale woningmaatschappij. De andere woningen
absoluut een oplossing voor het probleem van mensen die
zullen aan marktconforme prijzen worden verhuurd .
zonevreemd wonen. Maar deze herbestemming zal daar
zeker niet toe bijdragen.”

Gemeentebestuur maakt concurrentievervalsing mogelijk
De gemeente Huldenberg organiseert oneerlijke concurrentie door het strijkatelier
van Landelijke Dienstencoöperatief gratis te huisvesten in de garage Merckx.
Zelf huurt de gemeente de garage Merckx voor een maandelijks bedrag van 2 967,29
euro. De elektriciteitskosten worden door Landelijk Dienstencoöperatief forfaitair
betaald.
Wie gebruik maakt van het strijkatelier betaalt hiervoor met dienstencheques. In
Huldenberg zijn nog andere strijkateliers die ook met dienstencheques werken. De
dienstverlening in deze strijkateliers is dezelfde, er zijn geen extra voordelen voor
inwoners van Huldenberg in het strijkatelier van het Landelijk Dienstencoöperatief.
In de vorige legislatuur protesteerde Open Vld hevig tegen deze concurrentievervalsing. Toen de N-VA in de gemeenteraad voorstelde om een marktconforme huurprijs
te vragen aan Landelijke Dienstencoöperatief en de werkelijke elektriciteitskosten aan te rekenen, keurde ook Open Vld
dit voorstel af.
We kunnen iedereen die een strijkatelier uitbaat alleen maar aanraden om ook een aanvraag voor gratis huisvesting in te
dienen bij de gemeente.

Vlaamse Leeuw in het Blauwhof
Het dienstencentrum ‘Het Blauwhof’ organiseerde enkele maanden geleden
een dansnamiddag met een heus balorkest. Het werd een geslaagde namiddag voor alle aanwezigen.
Het orkest zette de hele zaal in vuur vlam toen de Vlaamse Leeuw ingezet
werd. Ons volkslied werd dan ook massaal meegezongen door alle aanwezigen.
Wat ons betreft, is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar en krijgt de
OCMW-voorzitter een pluim.

www.n-va.be/huldenberg

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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