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HULDENBERG
N-VA-Spaghettifestijn

ZATERDAG
25 APRIL
2015
Vanaf 18 uur
Zaal Vandervorst
Loonbeek
Op 25 april organiseert N-VA
Huldenberg haar jaarlijks
spaghettifestijn. U bent welkom
vanaf 18 uur in zaal Vandervorst.
Voor de zoetekauwen voorzien we
achteraf nog een heerlijk dessert.
V.U.: Herman Smulders, Wolfshaegen 180, 3040 Huldenberg

Iedereen is van harte welkom!

Positief maar waakzaam
Alle verkiezingen liggen ondertussen
al enige tijd achter ons. De N-VA heeft
zowel op Vlaams, nationaal als ook op
gemeentelijk vlak meer dan haar nek
uitgestoken. Zelfs de Franstalige pers
moet – zij het nog schuchter – toegeven
dat er met de N-VA toch te besturen
valt. In Huldenberg daarentegen gaat de
meerderheid er naar aloude gewoonte
nog steeds steevast van uit dat elk
voorstel van de oppositie zonder meer
moet afgekeurd worden.
Het is en blijft nochtans onze
betrachting om positief mee te werken
aan de leefbaarheid van onze gemeente.
Maar tegelijkertijd willen wij er ook over
waken dat er op een verstandige manier met de gemeentelijke financiën wordt
omgegaan.
Herman Smulders
Voorzitter

Feesten en wielerwedstrijden organiseren moet kunnen, maar er zijn grenzen
aan het ‘pretbeleid’. Een concreet antwoord hebben we niet gekregen toen we
op de vorige gemeenteraad vroegen welke maatregelen er zullen genomen
worden om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen bij het
‘Meivuur’.

JURIDISCHE STAPPEN

Privébelangen ‘oplossen’ op kosten van de belastingbetaler kan voor de N-VA
evenmin. Als het de spuigaten uitloopt (voetweg 12 in Huldenberg, lees op
bladzijde 3) zullen wij niet nalaten om de nodige juridische stappen te zetten.
Ook het dossier ‘Stekelbees’, waarbij de ouders volkomen onterecht een
verhoogde rekening voor de kinderopvang gepresenteerd krijgen, blijven wij
opvolgen.

VINGER AAN DE POLS

Daar blijft het niet bij. De N-VA blijft de vinger aan de pols houden bij de
dossiers ‘N253’, ‘containerpark’, ‘bedrijven terrein Florivalstraat’, ‘ophaling
snoeihout’, ‘rioleringswerken’, ....
Geïnteresseerd om mee te werken? Aarzel niet om lid te worden van de N-VA.

www.n-va.be/huldenberg

Speerpunten tegen het licht

Wij zorgen voor het behoud van voetweg nr. 12

In 2012 trok N-VA Huldenberg naar de kiezen met enkele speerpunten. Na twee jaar van constructieve oppositie
zijn we dan ook verheugd dat we effectief kunnen wegen op het beleid en delen van ons programma kunnen
verwezenlijken.

De N-VA wil het huidige traject van de voetweg
tussen de Molenweg en Klein Waver behouden.
De weg loopt vandaag rechtdoor over een mooi
glooiend terrein. Hierdoor gebruiken vele
wandelaars en fietsers deze weg.

“Een containerpark: heen- en terug in 30 minuten”

De weg ligt al meer dan 60 jaar zoals hij er nu ligt.
Alle aanpalende eigenaars wisten van het bestaan
van deze weg op het ogenblik dat zij hun eigendom
verwierven.

Het schepencollege heeft vorig jaar beslist te onderzoeken
of en waar er in Huldenberg de mogelijkheid is om een
containerpark uit te baten. Een initiatief dat wij alleen maar
kunnen toejuichen.

Het gemeentebestuur heeft een nieuw tracé
voorgesteld omdat één van de aanpalende eigenaars
liever de weg rond zijn eigendom zag lopen. Je ziet
er ook niet-officiële borden met verboden doorgang
hangen, wat voor veel verwarring zorgt.

Een planning of een timing is er nog niet, het bestuur is
nog maar in de fase van het onderzoek. De N-VA begrijpt
dan ook niet dat er toch al beslist is om te stoppen me de
ophaling van snoeihout. Blijkbaar vindt het bestuur het
aannemelijk dat onze inwoners (ook die van Ottenburg)
naar Bertem moeten rijden om snoeihout in het
containerpark af te leveren. Het is toch niet realistisch om
te veronderstellen dat iedereen ineens in staat zal zijn om
zelf zijn snoeihout te verwerken?

NIET MEER GESCHIKT VOOR FIETSERS EN
BEJAARDEN

Het nieuwe tracé zou van de weg een smal en steil
pad maken met 2 hoeken van 90°. Hierdoor zouden
fietsers en oudere mensen deze weg niet meer
kunnen gebruiken.

Het ophalen van het snoeihout werd door alle inwoners
sterk geapprecieerd. We zullen er dan ook alles aan doen
wat we kunnen om deze beslissing terug te schroeven.

Ondertussen heeft dit dossier een juridisch staartje
gekregen en ligt het dossier bij het parket van Leuven. De reden is een proces-verbaal voor het doorvoeren van een
reliëfwijziging (illegaal stort) zonder stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur heeft al meer dan 3 000
euro uitgegeven aan landmeterskosten en was van plan met het nieuwe tracé deze illegale situatie te bestendigen.

“Riolering: Waarom niet hier?”

Pittig detail: De vorige burgemeester, Marc Verheyden heeft op 21 september 2009 schriftelijk laten weten dat de
voorgestelde omleiding van voetweg 12 niet aanvaardbaar is en niet wettelijk. Iets wat het nieuwe bestuur dus anders
begrepen heeft.

De riolering in de Neerpoortenstraat en ook de
Veeweidestraat zal worden aangesloten. Goed nieuws
dus. Onze N-VA-raadsleden zullen er op toezien dat de overlast die deze werken met zich meebrengen zo beperkt
mogelijk blijft.

Te gek voor woorden
Het gemeentebestuur staat naar eigen zeggen garant
voor burgernabije transparante en democratische
communicatie. De N-VA vindt dat de burgernabije

transparante en democratische communicatie beter zou
verzekerd worden door de publicatie van het verslag van
de gemeenteraad in de gemeentelijke infogids.
Onze N-VA-gemeenteraadsleden hebben hier al
meermaals op aangedrongen, maar onze ‘burgernabije,
transparante en democratische’ burgemeester wil hier het
nut niet van inzien.
De burgemeester adviseert de burger om de besluiten
op te vragen met een eenvoudige vraag. Zo moeilijk is
dat toch niet? Dat is dus burgernabije, transparante en
democratische communicatie.
Wij raden u dan ook aan om na elke gemeenteraad te
bellen (02 686 61 67) of te mailen (info@huldenberg.be)
naar de gemeente om de besluiten op te vragen. Dit kan
ook met terugwerkende kracht dankzij de openbaarheid
van bestuur.

huldenberg@n-va.be

Wist je dat ...
•
•
•

... het nieuwe logo van de provincie 170.000 euro gekost heeft?

•

... N-VA-raadslid Nele De Martelaere vroeg om een duidelijke signalisatie aan te brengen aan
de wegversmalling aan Ter Meeren?

•

... dat ze als antwoord kreeg dat als er in Huldenberg een rotsblok zou vallen er ook geen
borden rond zouden staan?

... de provincie de subsidies voor armoedebestrijding gehalveerd heeft?
... de N-VA dan ook vindt dat het provinciebestuur de prioriteiten
verkeerd legt?

Nu weet u waarom de verslagen van de gemeenteraad niet meer in de gemeentelijke infogids staan!

www.n-va.be/huldenberg
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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