DNA (De Nieuwe Aanpak) bestuurt, werkt en informeert
ook in Haacht en Sint-Adriaan
Speciale oplage van het DNA-krantje op 2800 ex. december 05.
Zaterdag 31 december vanaf 23u op de Markt:

Haacht viert van Oud-op-Nieuw
Groot vuurwerk, reuzenscherm, DB Stagepower,verwarmde tent!
Een gratis evenement van het jongerenforum i.s.m. het gemeentebestuur.

De DNA-mandatarissen wensen u fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Lombaarden opnieuw bedreigd! DNA en SP.a gaan samen in het verweer!
Enkele grote traditionele partijen ijveren al jaren voor een ambachtelijke zone aan de buitenzijde van de Lombaardenlaan
in Haacht. Nu is DNA op zich niet tegen ambachtelijke zones -er moet nog kunnen gewerkt worden ook- maar ze moeten
weldoordacht ingepland worden.
Een ambachtelijke zone aan de Lombaardenlaan heeft vooral nadelen:
Er komt extra verkeersdruk voor Haacht-centrum, Keerbergsesteenweg, Zoellaan en Kloosterstraat..
Ouders en kinderen fietsen minder veilig naar de Vrije Basisschool De Puzzel aan het klooster.
Het handelscentrum dreigt zich te verplaatsen van Haacht-centrum naar de Lombaarden, met
waardevermindering van de bestaande winkelpanden in het centrum.
De mooie historische ruimtelijke afscheiding tussen dorp en open ruimte wordt beschadigd.
Er wordt een waterrijk gebied aangesneden, met mogelijke wateroverlast op andere plaatsen in de gemeente als
gevolg.
Haacht-centrum had en heeft, net als Keerbergen en Tremelo, geen ambachtelijke zones of industriezones. VlaamsBrabant voorziet nu een grote nieuwe zone voor Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout in de kanaalzone aan het Sas. En
Haacht opende nog maar pas een zone aan de Kruineikestraat.. Samen moet dat volstaan, vinden wij.
DNA wil Haacht-dorp en Sint-Adriaan behouden als zuiver woongebied! De SP.a steunt ons in dit standpunt.
CD&V echter wil een toekomstige ambachtelijke zone aan de Lombaardenlaan mogelijk maken. VLD wil zo snel
mogelijk een ambachtelijke zone aan de Lombaardenlaan.
De verkiezingsuitslag in 2006 zal bepalen of de buitenzijde van Lombaarden open ruimte blijft. Om maximaal onze
kansen te verdedigen en de kiezer een duidelijke keuze te geven maken we een kartellijst met SP.a. Wie kiest voor
een verkeersveiligere en aangename dorpsomgeving vindt in 2006 de beste garanties bij de lijst SP.a-DNA.
Marc Vermylen, schepen.

Met belgerinkel en zonder schrammen naar de winkel
In een enquête gevoerd bij de deelnemers aan de actie Met belgerinkel
naar de winkel vroeg de fietsgebruiker vooral aandacht voor takken die
her en der over de fietspaden zwiepen. De zaak werd besproken op het
college van burgemeester en schepenen met als resultaat dat de
gemeentediensten voortaan een kaart in de bus stoppen bij eigenaars van
hinderlijke struiken. De eigenaars krijgen 1 week de tijd om te snoeien,
nadien zal de gemeente dat zelf doen en op hun kosten. Hopelijk levert
deze werkwijze alweer iets meer fietsplezier op in 2006.

Voor reacties of meer info : www.dnahaacht.be
marc.vermylen@haacht.be (0476/601608) schepen
linda.de.cat@telenet.be (0474/995998) schepen
caventg@hotmail.com (0477/206607) ocmw-raadslid
Paula Jaubin (016/600701) gemeenteraadslid
ver.uitg. Annemie De Coninck ,Wijgmaalsestwg 62 Wakkerzeel.
Voorzitter. vincken.deconinck@telenet.be(016/604830)

Op parking Klapgat kon de fietsenstalling op
drukke dagen niet ten volle benut worden. De
beschermende betonblokken stonden te kort
bij de fietsenstalling, wat het vertrekken met
bepakte fietsen verhinderde. Hier werden de
betonblokken beter op de wegrand gezet. Je
hebt doorgewinterde fietsers nodig in het
gemeentebestuur om dit op te merken en op
te lossen: Paula Jaubin is er zo één...

Het BPA zonevreemde sportterreinen zoekt oplossingen voor
Stade, Olympia, Haachtse tennisclub, Haachtse hondenclub,
St Sebastiaansgilde, Prijsvissers en 8 andere verenigingen.

Sportschepen Marc Vermylen bespreekt dit plan tijdens
een praatcafé op maandag 23 januari 2006 om 20u in
Studio 2000. Mogelijkheid tot vraagstelling. Iedereen is
welkom. Gratis toegang.

Met de Dijlevalleiwandeling en de Bomenwandeling hebben
Sint-Adriaan en Haacht er 2 goed bewegwijzerde
wandelingen bij. De bijhorende mooie brochure kost 6 op
het gemeentehuis en beschrijft 20 wandelingen in NoordDijleland.
Marc Vermylen, schepen.

Haacht werkt aan sport.
Bijna 2000 Haachtse jongeren sporten dit jaar onder
begeleiding van gediplomeerde trainers. In 2001 waren er
dit maar 1400. Wij zijn erg tevreden met deze cijfers: Onze
jongeren scoren zeer goed op sportief vlak, zowel in aantal
als in resultaten.
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: er was vooral de
blijvende inzet van bestuursleden en trainers,
de doorgedreven aandacht en vele stimulansen voor de
sportclubs, de uitbouw van de sporthal en het behoud van
de trainingsmogelijkheden in Don Bosco. Maar ook onze
aandacht voor nieuwe initiatieven als het Sportlint, racketen andere sportweken, de Haachtse Selectie , de
jeugdbekers en de scholenveldloop laten clubs, spelers en
atleten groeien.
Een geslaagd sportbeleid? Aan u de keuze!
Marc Vermylen, schepen.

Betaalbare huurwoningen in Haacht
Volgens de wet moet elk OCMW ervoor zorgen dat
iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.
De woonkosten bedragen voor heel wat Haachtenaars meer
dan een derde van hun inkomen. Daarom werd met
OCMW s van omliggende gemeenten al een Sociaal
Verhuurkantoor opgericht. Het heeft zo n succes dat veel
eigenaars hun huurwoning spontaan komen aanbieden.
Intussen bouwt het OCMW ook nieuwe woningen met
subsidies van de overheid. Niet zomaar sociale woningen,
maar unieke en energievriendelijke, waar Haacht trots op
zal zijn. Zo wordt eind 2006 gestart met de bouw van Het
Kouterhof aan het OCMW. Het worden 20 appartementen
voor 1 tot 5 personen. De gelijkvloerse zijn geschikt voor
gehandicapten. Gezien de centrale ligging zijn de flats ook
uitermate aantrekkelijk voor ouderen.
Voor Het Kouterhof wordt enkel FSC-hout gebruikt. Om
het water voor te verwarmen worden er zonneboilers
gebruikt, er is een fotovoltaïsche installatie voorzien, een
verhoogde thermische isolatie met K32 als resultaat en de
ventilatienorm die in 2006 verplicht wordt, is nu al
toegepast.
Op het Gerzevien bouwt Volkswoningbouw met Linda
De Cat als beheerder 14 sociale huurwoningen.
Via een recht van voorkoop kon de gemeente bovendien de
Postweg 23 in Tildonk kopen. Dit huis, dat al jaren
leegstond, met bouwgrond, werd door de gemeente aan het
OCMW overgedragen via een ruil. Zo kan het OCMW hier
5 moderne woningen bouwen met jonge architecten van
het project Meesterproef Vlaamse bouwmeester . De
plannen zien er schitterend uit!
Gerd Cavents, OCMW-raadslid

50
An Nelissen, Kristien Hemmerechts, Linda De Cat en
zoveel andere vrouwen werden dit jaar vijftig.
Vijftig worden, vroeger was dat oud, nu noemen we het
rijpe vrouwen. Vrouwen van vijftig, vroeger
afgeschreven, nu mogen ze best eens op de cover. Wat
rimpeltjes, een leesbril, ze dragen ze met stijl. Ze voelen
zich herboren, bevrijd, ze leven heel intens.
Op 3 december werden ze gevierd in Haacht, de
mannen en vrouwen van 1955. Een zaal vol
dynamische mensen. Velen hebben zich uitbundig op
de dansvloer gewaagd. Een blij weerzien met een
vroegere vlam, een vroeger lief. Zo n avond, het heeft
toch wel iets.
Linda De Cat, schepen.

Info-avond zonne-energie, dinsdag
17/1
19u30 Breughels Gasthof
Wespel. Stwg 85 Toegang Gratis!
Meer inlichtingen: Liesbeth Van Loon

Haacht-Centrum: liever langzaam!
Een zone 30 in het centrum van Haacht is volgens sommigen
geen goede zaak. Maar moet het allemaal zo snel? Moeten
we niet een beetje oog hebben voor de zwakke
weggebruiker, de wandelende oma en opa, de fietsende
kinderen, de moeders met hun wandelwagen
Even gas
terugnemen in Haacht-Centrum is echt niet onoverkomelijk,
eens echt voorrang geven aan wandelaars of fietsers, iemand
zomaar laten voorgaan en de tijd nemen om even dag te
zeggen en even tot rust komen in al dat gewoel.
Deze oproep willen wij doen, liever rustig op de baan en niet
alleen in het centrum van Haacht, ook in de andere
dorpskernen, aan de scholen, in gans onze mooie
gemeente
Even diep ademhalen, even uit de race van alledag stappen
en rustig door ons dorp rijden.
Of beter nog, gewoon zelf de fiets nemen of de wagen op een
van de parkings buiten het centrum parkeren en te voet gaan
winkelen. Onze gezondheid, de verkeersveiligheid in onze
gemeente en het milieu zullen er wel bij varen.
Linda De Cat, schepen.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

