
HULDENBERG
 huldenberg@n-va.be  I   www.n-va.be/huldenberg  I  jaargang 2016 • nr. 2 • november

V.U.:  HERMAN SMULDERS, WOLFSHAEGEN 180, 3040 HULDENBERG

 Af te graven taluds tussen Eygenstraat en ‘Den Beren Hoed’ in Neerijse

N253: Langzaam maar zeker

De heraanleg van de N253 vordert 
langzaam maar zeker. De heraanleg 
van meerdere scherpe bochten zowel op 
grondgebied Bertem als in Huldenberg 
is iedere gebruiker van de N253 zeker al 
opgevallen. Wat uiteraard minder opvalt, 
zijn de onteigeningen die ondertussen ook 
verdergezet worden. Andere ‘Quick Wins’ 
die voorzien zijn in 2017 zijn het afgraven 
van een vijftal taluds in Huldenberg, 
om zo bochtverbredingen en een betere 
zichtbaarheid mogelijk te maken.

Dat N-VA Huldenberg dit dossier zo goed 
mogelijk opvolgt, is ondertussen wel 
algemeen bekend. Iets minder geweten is 
dat wij ook een sterke aandacht hebben 
voor de ‘trage wegen’ in onze gemeente. 
Wij juichen het dan ook toe dat het 
gemeentebestuur een ‘Plan van Aanpak 
Trage Wegen’ heeft opgestart. Maar we 
moeten waakzaam blijven. Denk maar aan 
de gevoerde procedure rond Voetweg 12 
(verlengde Molenweg) in Huldenberg, de 
betwiste verkoop van Gemeentegronden in 
Ottenburg, enzovoort.

N-VA Huldenberg heeft, samen met de 
zowat 300 andere N-VA-afdelingen in 
Vlaanderen, haar website vernieuwd. 

Het adres blijft hetzelfde: 
www.n-va.be/huldenberg. 

Neem zeker een kijkje!

Een voormiddag 
met Jan Jambon

De N-VA-nieuwjaarsreceptie 
van de afdelingen Huldenberg, 
Overijse, Hoeilaart en Tervuren 
vindt plaats in zaal ‘Den Elzas’ 
in Huldenberg op zondag 22 
januari om 11 uur. Minister van 
Binnenlandse Zaken en Veiligheid 
Jan Jambon is de gastspreker. 
Jullie zijn allemaal van harte 
uitgenodigd.

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Huldenberg, Overijse, 
Hoeilaart en Tervuren

Zondag 22 januari, 11 uur
Zaal Den Elzas, Huldenberg

Zondag  

22 januari
vanaf 11 uur

Zaal Den Elzas

Beter onderhoud nodig voor Doode Bemde p. 2 Geen extra asielopvangplaatsen  p. 3
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Nog steeds geen verplichte adviesraad na vergissingen 
meerderheid
Huldenberg is een van de weinige gemeenten in Vlaanderen zonder Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(GECORO). En dat zomaar eventjes bijna vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij bepaalde beslissingen van het gemeentebestuur moet deze commissie nochtans verplicht een advies uitbrengen. 

Al twee keer heeft de meerderheid in de gemeenteraad beslist over de samenstelling van de GECORO, hoewel wij waarschuwden 
voor de onwettigheid van de beslissing. Al twee keer is deze beslissing daarop, na klachten van de oppositie, geschorst door de 
hogere overheid. Twee keer was de samenstelling niet volgens de regels. Als het bestuur het meent met inspraak van de bevolking, 
zou het zulke vergissingen toch moeten vermijden.

N-VA wil beter onderhoud Doode Bemde
De talrijke wandel- en fietspaden vormen een van de grote 
troeven van onze gemeente. De Doode Bemde trekt terecht 
veel bezoekers aan. Een klein stukje van het pad naast de Ijse, 
in de buurt van de samenvloeiing van de Ijse met de Dijle ligt 
er spijtig genoeg altijd heel modderig bij.

De beheerder van het natuurgebied, de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud, laten het na ook dit stuk te 
onderhouden.

De N-VA stelt daarom voor dat zowel de gemeente als de 
provincie de subsidies aan de Doode Bemde alleen nog 
te geven als de wegen ook onderhouden worden. Het 
argument dat door de beheerder aangehaald werd op de 
Mileuadviesraad, namelijk dat het de boeren zijn die het 
wegje kapotrijden, is immers te gek voor woorden.

Rioleringswerken Neerpoortenstraat:  
N-VA roept op elkaar te helpen
Op 7 november zijn de echte rioleringswerken in de 
Neerpoortenstraat in Ottenburg eindelijk gestart. Vanaf dan 
zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. De werken 
zullen ongeveer één jaar duren. Dit wil zeggen tot einde 
oktober 2017. 
 
De werken starten van in de buurt van de Oliestraat en zullen 
geleidelijk in de richting van het centrum van Ottenburg 
opschuiven. De straat zal telkens over een lengte van 20 meter 
worden opengelegd. Zodra de rioleringsbuizen in de grond 
liggen, wordt er een kiezellaag aangelegd zodat de inwoners 
aan hun huis kunnen raken. Ofwel via Terlanen, ofwel via 
Ottenburg. Enkel indien er voor uw huis gewerkt wordt zal u 
niet aan uw huis raken.
 
De N-VA roept iedereen op om elkaar zoveel mogelijk te 
helpen. Dit kan door uw buren tijdelijk op uw oprit te laten 
parkeren indien hun huis onbereikbaar moest zijn.

 
Huisvuilophaling verzekerd
De huisvuilophaling blijft ook verzekerd tijdens de hele 
duur van de werken. Enkel indien uw woning tijdelijk 
niet bereikbaar moest zijn, kan u uw huisvuilcontainers 
achterlaten op de daarvoor voorziene plaatsen aan het begin 
of einde van de glijdende werkzone.
 
We hebben met de N-VA de aanleg van riolering hoog op 
de agenda van de gemeente geplaatst. We zullen u dan ook 
goed informeren om zo de overlast verbonden aan dergelijke 
werken zo beperkt mogelijk te houden.

Dominik Verhaegen
dominik.verhaegen@n-va.be
0478 58 60 63 
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De politiezones Dijleland (Bertem, 
Huldenberg, Oud-Heverlee) en Tervuren 
worden gefusioneerd op 1 januari 2017.

De fusie zorgt voor een betere 
dienstverlening en meer veiligheid voor 
de inwoners. Er kan kostenbesparend, 
efficiënter en flexibeler gewerkt worden. 
Er zal een extra interventieploeg op het 
terrein aanwezig zijn, de openingsuren in 
het centraal onthaal worden uitgebreid en 
de recherche zal slagvaardiger zijn. 

De bestaande locaties in Sint-
Joris-Weert en Tervuren blijven 
voorlopig behouden. In 2019 
zal de investeringsbeslissing 
genomen worden om een nieuw 
politiecommissariaat te bouwen.

Hierdoor is er dus ook een 
nieuwe politieraad gestemd. De 
N-VA is met Nele De Martelaere 
vertegenwoordigd in de nieuwe 
politieraad. 

Huldenberg in nieuwe politiezone

Tegen 2020 wil Huldenberg 20 procent minder CO2 uitstoten. 
Wie kan hier tegen zijn? N-VA Huldenberg zeker en vast niet, 
maar enige relativering is toch wel aan de orde.

De drie belangrijkste ‘CO2-vervuilers’ in Huldenberg zijn de 
huishoudens (51 %), vervoer (33 %) en de tertiaire sector (onder-
wijs, handel, gezondheidszorg, ... (10 %). Het gemeentelijk aandeel 
(gebouwen, openbare verlichting, autopark) in de nulmeting van 
2011 bedraagt 2 %. De inspanningen die de gemeente wil leveren 
zijn uiteraard lovenswaardig, maar als uit de documenten blijkt 
dat met het doven van de straatverlichting tussen 0 en 5 uur ’s 
nachts al 69 % van de inspanning die het gemeentebestuur wil 
leveren behaald is, dan vinden wij dit weinig ambitieus.

Er zal dus veel meer ingezet moeten worden op sensibilisatie, 
isolatie, vervoer, enzovoort. 

Dit klimaatplan wordt ‘politiek gestuurd’ door de provincie en 
plaatselijk ‘politiek gerecupereerd’ door het zogenaamde Burge-
meestersconvenant. Zeer eigenaardig is dat zelfs de voorzitter van 
de provincie en tevens burgemeester van Kortenberg Chris Taes 
(CD&V) het bewuste Burgemeestersconvenant niet heeft onder-
tekend. 

Om het Burgemeestersconvenant te promoten wordt steevast 
vermeld dat dit een gezamenlijk Europees project is van wel 5 000 
gemeenten. Frankrijk alleen al heeft 36 781 gemeenten .... Relati-
veren kan dus geen kwaad.

Relativeren betekent anderzijds hoegenaamd niet dat wij er niet 
samen alles moeten aan doen om de CO2-uitstoot drastisch te 
verminderen.

Klimaatplan: een beetje relativeren kan geen kwaad

Daadkrachtige aanpak laat staatssecretaris Francken toe 
om asielopvang fors af te bouwen
 
Vorig jaar diende ons land alle zeilen bij te zetten om bed, bad, en brood te verschaffen aan de vele duizenden asielzoekers die 
in ons land bescherming zochten. Op vier maanden tijd ging staatssecretaris Francken op zoek naar ongeveer 18 000 extra 
bedden en vond hij die ook. Niemand belandde op straat. 

Gelukkig is de asielinstroom ondertussen fors teruggevallen. In september 2015 vroegen nog meer dan 6 300 nieuwkomers 
asiel aan in ons land, in juni 2016 minder dan 1 000. Daarbij valt op dat de asielinstroom naar België veel sterker en sneller 
gedaald is dan de instroom naar onze buurlanden Frankrijk en Duitsland. Dat wil zeggen dat het crisisbeleid van Theo 
Francken zijn vruchten afwerpt. 

Het tijdelijk maken van het vluchtelingenstatuut, het louter aanbieden van materiële steun en de doorgedreven 
informatiecampagnes blijken de juiste recepten geweest te zijn om de asielcrisis onder controle te krijgen en tegelijk toch 
te voldoen aan onze humanitaire plicht. Dit alles laat Theo Francken toe om het spreidingsplan niet te activeren en het 
opvangnetwerk versneld af te bouwen. Nog dit jaar zullen ongeveer 10 000 opvangplaatsen verdwijnen. 

Ook in Huldenberg zullen de geplande opvangplaatsen er niet komen.

 Nele De Martelaere vertegenwoordigt de 
N-VA in de politieraad.
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Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


