
 
 

Zonsopgang boven de site (foto: Eddy Couvreur) 

 

Waar zetten wij ons voor in: 

- Bescherming van bewoners en natuur 

tegen LICHT-, LAWAAIHINDER en 

OMGEVINGSVERVUILING 

- Behoud van VERKEERSLUWE, RUSTIGE, 

VEILIGE en GROENE WOONWIJK waar 

bewoners zich thuis voelen en kunnen 

heropladen 

- Behoud van de 

NATUURWETENSCHAPPELIJKE, 

ESTHETISCHE en HISTORISCHE WAARDE 

van de site (geen wijziging van het 

gewestplan en ruimtelijk uitvoeringsplan) 

- Behoud van de SYMBIOSE tussen 

LANDBOUW, RECREATIE en BEWONERS 

- Behoud van LANDSCHAPPELIJKE 

WAARDE en OPEN RUIMTE (geen extra  

verharding in onze landelijke gemeente) 

Wie zijn wij? 

Het ‘Actiecomité De Vlamoven’ is volop in 

beweging. Wij vormen een hechte groep 

buren, inwoners van Huldenberg samen met 

participanten en sympathisanten. 

We zijn politiek-neutraal en hebben als doel 

de inwoners te informeren en het rustige en 

groene karakter van de woonwijk veilig te 

stellen.  

 

HET IS NOG NIET TE LAAT! WE KUNNEN  

HET TIJ NOG KEREN. 

ER IS NOG NIETS BESLIST !  

 

Ook als burger kan je het verschil maken! 

Schrijf zo VLUG MOGELIJK de verschillende 

instanties aan (gemeente, provincie, Vlaamse 

gemeenschap…) om te laten weten dat je  

NIET AKKOORD gaat met deze beslissing.  

 

Wie onze acties voor het behoud van open 

ruimte, leefbaarheid en verkeersveiligheid wil 

steunen : BE82 1030 8254 7168 

 

 

https://www.devlamoven.be/ 

of contacteer ons op: 

communicatie@devlamoven.be 

 

© 2022 DeVlamoven.be    

 

               
 

 

VU: Tom Vinck, Huldenberg 

Niet op de openbare weg gooien.  

  
 

 
 

 
 

Onze rustige, 

groene omgeving 

wordt bedreigd! 
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Voorziene inplanting nieuw sportcomplex. 

Op 29/09/2022 besliste de gemeenteraad 

van Huldenberg unaniem om in de nabije 

toekomst een gloednieuw buiten 

sportcomplex te bouwen op de locatie 

tussen de Nijvelsebaan, de 

Stroobantsstraat en de Zavelstraat in 

Huldenberg. Het gebied dat bij 

Huldenbergenaars bekend staat als "De 

Vlamoven".   

Deze beslissing om te midden van een 

woonwijk en groene omgeving een buiten 

sportcomplex neer te zetten zorgt voor 

grote bezorgdheid en ongenoegen bij 

de vele omwonenden.  

___________________________________________ 

 

Handen af van onze rustige, groene 

buurt!  

______________________________ 

 

Waar gaat het hier over ?   

Er komen vooralsnog 2 kunstgras 

voetbalvelden en 2 trapvelden, een 

tribune voor minstens 400 

personen, een parking voor 200 

wagens, een kantine, 

kleedkamers en 3x3 basketvelden 

alsook een zone voor de 

gemeentelijke technische dienst en 

mogelijkheid tot andere 

infrastructuur voor sporten, 

waaronder padel, basket, bmx en 

skate park, te bevestigen afhankelijk 

van de subsidies die de gemeente zou 

ontvangen. 

 

Wie wordt hierdoor direct en 

indirect getroffen? 

- 34 gezinnen binnen 100 meter 

- 120 gezinnen binnen 300 meter 

- inwoners in de ruimere 

omgeving (centrum Huldenberg, 

Koxberg,  Breembosstraat, 

Neesveld, Smeysberg, ...) zullen 

dagelijks overlast ondervinden 

van voortdurend  lawaai, druk 

verkeer, onveiligheid, 

lichtvervuiling, ... (7 dagen op 7 en 

op alle tijdstippen van de dag) 

 

 

Voor dit project is de gemeente van plan om 

8,3 ha aan te kopen terwijl er maar 3 ha 

nodig zijn! Wat er met de overige grond 

gaat gebeuren wordt niet toegelicht. 

 

Het gewestplan moet nog gewijzigd worden, 

en er komt nog een ruimtelijk 

uitvoeringsplan m.a.w. er moet NU ACTIE 

ondernomen worden om dit megalomane 

project een HALT toe te roepen. 

 

Het voorziene budget van 1.850.000€ is 

totaal onrealistisch. Bestaande vergelijkbare 

projecten kosten meer dan het dubbele. 

 

De schuldenlast per inwoner van 

Huldenberg zal zonder dit project tegen 

2025 al bijna 50% gestegen zijn t.o.v. 2020. 

Wie zal dit project betalen? 

 

Voor alle duidelijkheid, het actiecomité is 

niet tegen voetbal of sport  maar VOOR het 

behoud van een leefbare WOONwijk waar 

er in een RUSTIGE, GROENE omgeving 

samengeleefd wordt. 

 


