
Het          - Krantje
V.U. Marc Vermylen, Merelstraat 40, 3150 Haacht

verschijnt 3-maandelijks, afgiftekantoor Haacht
Januari 2001, jaargang 6 - nr 1
Oplage van deze uitgave: 5500 ex.

Op 2 januari werden de gemeenteraadsleden geïnstalleerd. 3 ervan behoren tot
de DNA-strekking.  DNA dankt de 1280 kiezers die dit mogelijk maakten.
De redactie wenst alle lezers een aangename samen-leving toe voor het komende
jaar. Hopelijk kunnen we allen ons steentje hiertoe bijdragen!

De 23 gemeenteraadszetels
zijn verdeeld. DNA (3) en CVP
(7) blijven op hun aantal staan,
de SP (vroeger �lijst van de bur-
gemeester�, maar nu profetisch
van naam veranderd) zakt van 9
naar 5 zetels en de VLD stijgt
overtuigend van 3 naar 7 ze-
tels. Vl. Blok haalde 1 zetel.
Procentueel was er grote winst
voor de VLD, status-quo voor
DNA, licht verlies voor de CVP
en zwaar verlies voor de SP. De
vorige meerderheid (SP-CVP)
werd dus duidelijk afgestraft.

Bij de socialisten ging het om
een verwacht verlies: kopstuk-
ken met een staat van dienst
zoals René Van Langendonck,
John Liekens, Jean De Becker,
René De Keyser e.a. vervang je
niet zomaar. Hetzelfde deed
zich trouwens voor bij de CVP
in Keerbergen (van 9 naar 6)
waar burgemeester Schroos
vervangen werd.

Bij de CVP viel het resultaat
ronduit tegen. Men had er vele
L & H-aandelen op een betere
uitslag verwed. De CVP maakte
(via een voorakkoord!) immers
deel uit van het vorige
schepencollege en had haar
stempel op het beleid ge-
drukt. Haar scheurlijst GBH

stond niet meer in de weg en
een mandataris van deze GBH
werd zelfs gerecupereerd op
de CVP-lijst. Dat de winst er
niet kwam is volgens ons te
wijten aan enerzijds de in-
terne verdeeldheid over het
verhoopte burgemeesterschap
en anderzijds het te zwak
scoren op vlak van inspraak en
op vlak van verkeersbeleid.

DNA bevestigt zijn vorige re-
sultaat: 1280 kiezers (vorige
keer 1216) gaven hun stem aan
DNA, waarvoor we erg dank-
baar zijn.

Even belangrijk is de samen-
stelling van het college van
Burgemeester en Schepenen:

Mon Fillet (VLD): Burgemees-
ter, politie, locale economie,
burgerlijke stand

Ann Somers (VLD): schepen
van openbare werken en ver-
keer

Jacques Roggen (SP): schepen
van financiën en van onderwijs

Jos Bogaerts (SP): schepen
van milieu en ruimtelijke orde-
ning

De DNA-schepenen in het
nieuwe gemeentebestuur
Marc Vermylen en
Linda De Cat.

DNA-gemeenteraadslid Paula
Van Horenbeeck-Jaubin en
Dirk Vanmassenhove, OCMW-
raadslid vanaf april 2001.

Marc Vermylen (DNA):
schepen van jeugd, sport en
cultuur

Linda De Cat (DNA): sche-
pen van informatie & commu-
nicatie, gelijkekansenbeleid,
Noord-Zuidbeleid, senioren
en coördinator plaatselijk
woonbeleid.



De fiets in de kijker

Gerd Cavents

Met de fiets
en de trein naar het werk is
gezond, goedkoop en milieu-
vriendelijk. Maar wat als je
terugkomt van je werk of
school en je merkt dat je fiets
bij het station gestolen is. Of
dat de benzinetankdop en de
ontsteking van je bromfiets
weg zijn? Het overkomt inwo-
ners van Haacht geregeld.
Daarom nam DNA contact op
met de ombudsman van de
N.M.B.S. Die verzekerde dat
�zo snel mogelijk� voor 80 over-
dekte fietsparkeer-plaatsen
wordt gezorgd
aan het station van Haacht.
DNA drong ook aan op vol-
doende verlichting voor de om-
geving van de fietsparking.

Ieder zijn waarheid...
In 1976 was er geen voorakkoord maar er was wel een onthutsende interne CVP-twist met het
ontstaan van GBH als gevolg. In 1988 en in 1994 werd de coalitie vele maanden tot jaren vooraf
gevormd! Wij vonden én vinden dit ongehoord. De kiezer, die nota bene op een zondag verplicht
wordt om de democratie te dienen, wordt eigenlijk geconfronteerd met een ondemocratisch
aanwenden of soms zelfs afwenden van zijn stem. Voor al degenen die zich ergeren aan het
groeiend aantal proteststemmen: hier is pas werk aan de winkel!
De kern van het probleem ligt
bij het 19de eeuwse kies-
systeem dat uitging van 1 of
maximum 2 deelnemende par-
tijen. Dit stelsel moet nu vol-
gens ons plaats ruimen voor
een proportioneel systeem, een
beetje zoals het in  Hasselt
werd toegepast. De plaatse-
lijke afdelingen van VU en
Agalev werken daar elk via hun
partij aan.

 DNA streeft naar invloed om
projecten te kunnen realise-
ren. Dat kan beter als je deel
uitmaakt van het schepen-
college. Onze kiezers verdie-
nen daarbij evenveel invloed
als de kiezers van de traditio-

nele partijen. Wanneer wij ons
opnieuw heiliger dan de paus
opstelden zonder deelname aan
gesprekken vooraf, dan konden
we wel raden wat er zou ge-
beuren: een nieuwe oppositie-
termijn voor DNA, ongeacht de
uitslag!

Daarom besliste de algemene
vergadering van DNA 1 jaar
geleden om onderhandelaars
aan te duiden en om voorberei-
dende gesprekken te voeren
met de andere partijen. DNA
stelde aan elke partij voor om
het College van Burgemeester
en Schepenen verhoudings-
gewijs samen te stellen volgens
de verkiezingsuitslag. Zowel

CVP, SP als VLD wezen dit
voorstel onmiddellijk van de
hand.
Nadien werd enerzijds met de
CVP en anderzijds met SP en
VLD onderhandeld over het
vormen van een mogelijke
meerderheid. Voor het eerst
ging het in Haacht bij dat
soort onderhandelingen ook
over inhoudelijke beleids-
opties. De resultaten daarvan
werden op het DNA-bestuur
besproken, waarbij uiteindelijk
om inhoudelijke redenen (ver-
keer, jeugdhuis, inspraak) be-
sloten werd liefst met SP en
VLD een meerderheid te vor-
men. En zo geschiedde �

Marc Vermylen

Annemie De Coninck  (links)
en Leen Vanderheijden ,
vanaf januari voorzitter en
secretaris van DNA.

Katleen Vanbesien volgt
vanaf april voor DNA het
bibliotheekbeleid op.

Ten gevolge van een voorakkoord
tussen CVP en SP werd in Lim-
burg de VU-ID in de bestendige
deputatie vervangen door de CVP,
zo vernamen we althans in de pers.
Nauwelijks enkele weken later be-
sliste dit provinciebestuur (nu
CVP-SP) dat in het koninklijk do-
mein te Opgrimbie een klooster
mag opgericht worden. Je moet
weten dat dit domein op de

gewestplannen volledig in
groengebied ligt. 
Dit nieuwe bestuur, nu zonder
VU- en mét CVP-invloed,
meent dat het klooster nuttig zal
zijn voor de inrichting van het
groengebied!!!  De CVP heeft
het altijd al goed kunnen uitleg-
gen, dat zal wel zo blijven
ook…

Zijn ze Heilig of is het schijn� ?



Praktische tips en weetjes
*Voor gratis advies in verband met juridische problemen kan

u bij volgende instanties terecht:
- OCMW-Haacht: elke dinsdag tussen 9u en 12u, dinsdag-

avond van 18u tot 19u30
- Vredegerecht Haacht: eerste dinsdag van de maand van

16u30 tot 17u30
- Gerechtsgebouw Leuven (lokaal 20): elke dinsdag van

16u30 tot 17u30
Voor aanvraag gratis rechtshulp:

Iedere dinsdag of donderdag om 11u in het gerechtsge-
bouw te Leuven (lokaal 29). U dient in het bezit te zijn van het
bewijs van uw inkomsten van de laatste drie maanden

*Ophalen en verwerken van afval is een van de duurste taken
van de gemeente. Kies voor meer inhoud en minder verpakking
(en voor minder afval uiteraard).
*Als je erin slaagt je papierverbruik met 1/4de te verminderen,
spaar je 1 boom per jaar. Jaarlijks sneuvelen 1,5 miljoen bomen
voor het maken van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Haal bij
de gemeente een sticker. Of vraag de Bond Beter Leefmilieu
een sticker �geen reclame, wel infobladen�.
*Doe korte afstanden te voet of met de fiets. Het milieu én uw
portemonnee winnen erbij!
*Als je 30 seconden of langer moet wachten, bespaar je brand-
stof door de motor van je auto stil te leggen.
*Twee spaarlampen in elk Vlaams gezin betekent in de toe-
komst 1 kerncentrale minder.
*Koop energiezuinige apparaten: die met een A-label.
*Sluit aan bij een voedselteam. Met andere gezinnen kan je sa-
men goedkoper kwaliteitsvolle producten kopen in eigen streek.
Info bij Elcker-ik Leuven (tel.: 016 35 05 51).
*Zin om een eco-team (mee) op te starten? Je leert er alles
over milieuvriendelijk omgaan met water, elektriciteit, afval,
enz. Bel GAP-Vlaanderen (tel.: 016 23 26 49).
*Leg de eerste steen van je energiezuinig huis met BouwTeam
Vlaanderen (Blijde Inkomststraat 109, 3000 Leuven - tel.: 016
23 26 49).

Linda De Cat
Gerd Cavents


