
Op vrijdag 9 november vond de eerste steen-
legging plaats van het sociaal woonproject
‘Het Kouterhof’. Het OCMW-bestuur van
Haacht -dat bevoegd is voor de sociale huur-
woningen in de gemeente- koos ervoor ecolo-
gie en sociale woonbouw samen te brengen.
De wooneenheden van het nieuw com-
plex zullen door zonnepanelen bevoorraad
worden van energie en warm water.
De Raad en het Vast Bureau die samen het
bestuur vormen van het OCMW zullen dit
jaar nog beslissen op welke wijze deze wonin-
gen op een sociaal verantwoorde manier 
zullen worden verhuurd. De meerkost die het
installeren van de zonnepanelen vergt, zal reeds na een termijn van 9 jaar terug
gewonnen zijn. Daarmee toont het OCMW-bestuur dat kostenbesparing op lange
termijn belangrijker is dan het kortetermijndenken.

Raad en Vast Bureau kozen
voor de naam Kouterhof.
Deze verwijst naar de kouter,
het oudste veldcomplex van
Haacht uit de 11de eeuw
waarin de huurwoningen in
het midden liggen.
De huizen moeten klaar zijn

tegen het voorjaar van 2009 waarop zij zullen worden opengesteld voor het brede
publiek.

Het viel ons op dat het nieuwe
bestuur tot nu toe weinig eigen
engagement in zijn beleid ver-
werkt. Die activiteiten waar onze
DNA-schepenen met veel arbeid
en overleg voorheen voor ijverden,
sneuvelen nu als eerste: men
maakt er zich blijkbaar niet moe
aan. Die lagere inzet weerhield het
bestuur er niet van om de weddes
voor de gepensioneerde schepenen
te verhogen (zie vorige Morgen
beter)! 

Enkele voorbeelden:
ROEFEL: afgeschaft
KROEGENTOCHT: afgeschaft
WERELDFEEST: afgeschaft
BPA Tildonk Tennisclub: gewijzigd
zonder overleg, de provincie keur-
de het plan af en geeft in de moti-
vering duidelijk aan dat het oor-
spronkelijke BPA van onze sche-
pen Marc Vermylen wel ok was!

DNA eist voor 2008 dat het bestuur
alles uit de kast haalt om een
oplossing te vinden voor de
Tildonk Tennisclub. We vragen ook
nieuwe volwaardige initiatieven
voor de Roefeldag, voor de
Kroegentocht én voor het
Wereldfeest. 

Balans 1 jaar 
CD&V/VLD-bestuur: 

te weinig inzet!

Ja a r ga ng  5  •  d e c . 2 0 0 7  •  in fo @ n - va . b e   w w w. d n a h a a c h t . b e

OCMW-bestuur kiest voor 
ecologisch en sociaal wonen

Haacht
V.U. Frank Vannetelbosch, 
Grote Baan 198, 3150 Haacht (Wespelaar)

MORGEN BETER!

DNA wil meer inzet 
van de schepenen!

MORGEN BETER! 
N-VA/DNA wenst alle lezers een 

SCHITTEREND 
2008! 

Zo zal Het Kouterhof er uit gaan zien… DNA kiest voor
betaalbaar en 

duurzaam wonen

Lid van het Vast Bureau, 
Frank Vannetelbosch (DNA) op de
bouwwerf achter het OCMW-gebouw.
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DNA ijvert voor tweezijdig fietspad op heel de
verbinding Haacht- Sint-Adriaan - Rijmenam

Wie de wegenwerken aan de Rijmenamsesteenweg
volgde, zag dat de gemeente Bonheiden tevreden
was met een éénzijdig fietspad. Dat maakt dat er
aan Hollaken moet ‘overgestoken’ worden. Erger
nog, wie vanuit Boortmeerbeek aangefietst komt en
naar Sint-Adriaan wil, moet de baan over aan het
vernieuwde kruispunt en moet 200 m verder
alweer naar de andere kant om daar het Haachtse
fietspad te gebruiken (zie foto’s). DNA- gemeente-

raadslid Marc Vermylen kwam herhaaldelijk tussen
bij de diensten van Haacht én Bonheiden en stelde
schriftelijke  en mondelinge vragen om te bekomen
dat er overleg kwam tussen beide gemeenten. Maar
meer dan een mondelinge -en naar we vrezen loze
belofte- kwam er nog niet uit de bus.

Haacht moet niet hoog van de toren blazen
want de toestand van ons fietspad is zeker geen

voorbeeld. 
En het kersverse beleidsplan 2008-2012 stelt dat het

college een planning gaan opstellen om
de Rijmenamsesteenweg (en de
Vinkstraat) definitief te verbeteren. Dit
is wetstraatees of beter Breugeliaans
voor ’het zal na 2012 zijn’. En wat was
er ook weer beloofd voor de verkiezin-
gen?
Ondanks aandringen van DNA en een
mondelinge toezegging  is het nog
steeds wachten op een tweezijd ig vei-
lig fie tspad  tussen Haacht, Sint-
Adriaan en Rijmenam.

Op de gemeenteraad van oktober vroeg Marc
Vermylen (DNA) hoeveel schadevergoeding de

gemeente zou gaan vragen voor de beschadigingen
aan het fietspad ‘Molenspoor’ tussen de Brugstraat
en de Wijgmaalsesteenweg. Het schepencollege
moest, zij het met enige tegenzin en vertraging, toe-
geven dat het om een onderhoudswerk (frezen)
ging dat ze zelf hadden aangevraagd.

Het Molenspoor werd in het jaar 2000 in speci-
aal hard zand aangelegd (met Europese subsi-

dies) en mocht voor onderhoud natuurlijk niet
gefreesd worden. Om de paar jaar wat ‘ternair’ zand

erbij doen volstaat en geeft prima resultaten. Sinds
het omfrezen eind september is het fietspad echter
in ronduit slechte staat!

We vroegen schriftelijk naar de kost van:
1. de aanleg van het Molenspoor in ternair zand in

2000 en 
2. het omfrezen en dus vernietigen van dit fietspad

in 2007. 

Bij het ter perse gaan werd op deze vraag naar
de totale kost van deze blunder van het nieuwe

bestuur nog niet geantwoord..

Gemeentebestuur blundert op het Molenspoor

Zie je de lichtjes aan ‘La Bamba’?
Sinds september dringen we al aan op het
inwerking stellen van de verkeerslichten op het

kruispunt Werchtersesteenweg-Wijgmaalsesteen-
weg-Weistraat. Voor het verkeer komende uit
Wakkerzeel was het geen sinecure om veilig op de
Werchtersesteenweg in te voegen. Het was een zeer

gevaarlijke toestand die hoogdringend moest opge-
lost worden. Telkens kregen we ‘vclgende week’ te
horen. Het heeft uiteindelijk tot half november
geduurd, terwijl die werken toch al deze zomer
beëindigd werden…

Weer-bericht van De Nieuwe Aanpak

Morgen Beter!
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De voetweg moet open(baar)!

De Tildonkse voetweg nr. 26 vertrekt aan de
Kruineikeweg en loopt langs het domein de Spoelberch

richting Vijverbos. De voetweg is een noodzakelijk onderdeel
van een mooi wandeltraject rond het domein. Zonder ‘nr 26’
moeten wandelaars tussen Tildonk en Wespelaar gebruik
maken van de drukke Kruineikestraat.  Er werd echter een
bord ‘privaat’ aangebracht op het punt waar het huidige tra-
ject afwijkt van het vroegere traject. Het laatste gedeelte volgt
tegenwoordig de grens van een weide en de ‘erfdienstbaar-
heid Distrigaz’.

DNA vraagt dat de gemeente Haacht stappen onder-
neemt om ofwel het oorspronkelijke traject terug open te

stellen ofwel de verlegging van de voetweg officieel te
maken, zodat iedere wandelaar er ongestoord gebruik van
kan (blijven) maken. DNA staat sterk met deze vraag vermits
de gemeente Holsbeek al veroordeeld werd voor nalatigheid
in een gelijkaardige situatie! 

Haacht kan maar beter werk
maken van zijn Trage 

(wandel) Wegen!

Op 28 oktober, dag van de ‘Trage Wegen’ namen meer
dan 50 wandelaars  onder begeleiding van een gids van

Natuurpunt en van DNA-voorzitter Marc Vermylen deel
aan de ‘Vijverbossenwandeling’  die een wandellus van

6km  maakt rond het domein de Spoelberch. 

Zodra de voorstelling begint

Diftar spijst de gemeentekas

Er zijn maar weinig liedjesschrijvers zoals Dimitri Van Toren. Met
hits als Hé komaan, Lied alleen voor kinderen en Dierentuin is hij
niet meer weg te denken uit de kleinkunstwereld. In Vlaanderen
heeft hij de laatste jaren een nieuwe opmars gemaakt met zijn deel-
name aan De complete Kleinkunstcollectie Live en zijn theatertour-
nee Is liefde wel genoeg met Bart Herman. Luisteren naar zijn liedjes
is puur genietend meeleven. 

OP ZATERDAG 23 FEBRUARI om 20u komt hij op 
uitnodiging van VVVG Haacht, Warm Hoogveld en KOL naar 
GC Studio 2000, Stationsstraat 9, Haacht.  
Meer info bij Marc Vermylen, Merelstraat 40 Haacht, 016/605136,
0476/601608, marc.vermylen@scarlet.be

Schepen van Milieu en Financiën Steven Swiggers
wist zijn CD&V/VLD-meerderheid ervan te over-

tuigen om het Diftar-systeem in te voeren. Om zo de
verbruikers te laten betalen per kilo in plaats van per
zak. Beide systemen zijn volgens ons ok. Dus waarom
zoveel veranderingen? Omdat het geld opbrengt
natuurlijk!

Diftar maakt het voor de VLD-schepen mogelijk
om een belastingverhoging door te voeren zonder

dat hij het zo moet noemen. Bovendien vrezen we dat
het bestuur -dat duidelijk besmet is met het  nieuw-
bouw-virus- in de loop van volgende jaren de belastin-
gen nog laten stijgen. Want aan belanghebbenden
belooft men alles nieuw (politiekazerne, gemeente-
huis, cultuurzalen, multifunctionele zaal + vergroting
van sporthal en bibliotheek) en in het meerjaren-bud-
get verzwijgt men deze bouwplannen! Lernaut &

Hauspie zijn
voor minder
getuimeld!
Maar terug naar de huidige belastingverhoging: een
gezin van 4 personen zet nu gemiddeld twee zakken
met 10 kg restafval buiten per 14 dagen. Kostprijs per
jaar  78 euro (52 zakken x 1,5 euro).
Met Diftar wordt dit 135 euro (26 ophalingen van 
1 euro + 20 kg x 26 x 0,20 euro + huurgeld 0,45 x 12).
Dus ongeveer 57 euro meer per gemiddeld gezin voor
de gemeentekas!

Met sp.a-DNA vroegen we correcties en stelden we
daarom voor dat de gemeente zelf per gezinslid 

10 euro op de rekening zou storten (zie ook vorige edi-
tie van ‘Morgen beter’).  Dat men dit weigert, bewijst
duidelijk dat het het bestuur om de extra inkomsten te
doen is! sp.a en DNA stemden tegen deze prijsverho-
ging!

Het bestuur in
Haacht gebruikt

Diftar om de
belastingen te

verhogen!

125- HAACHT:047-  21-12-2007  15:48  Pagina 3



Vandaag pleiten we voor een staatshervorming die
oplossingen biedt voor concrete problemen waar-
mee burgers en ondernemingen in Vlaanderen én
Wallonië worden geconfronteerd.

Bart De Wever, voorzitter N-VA

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

�

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Rien ne va plus

Als er iets duidelijk is na maanden 
onderhandelen, dan is het wel dat België 
vierkant draait.

Mark Demesmaeker: “Dat is
wel het minste dat je kan zeg-
gen. Het is duidelijk dat de tac-
tiek van de N-VA werkt: door
mee aan de onderhandelingsta-
fel te schuiven, kunnen we
effectief op de besluitvorming
wegen en verkeerde besluit-

vorming tegenhouden.
Wanneer onze constructie-
ve voorstellen dan op het
systematische ‘non’ van
de Franstaligen stoten, én

we kunnen dit duidelijk communiceren aan de bui-
tenwereld, gebeurt wat moet gebeuren: steeds meer
mensen zien in dat échte oplossingen binnen dit
Belgische kader niet meer mogelijk zijn.”

Valt de huidige problematiek 
eenvoudig samen te vatten?
Piet De Bruyn: “Ja. Vandaag zijn wij op een punt
beland dat we alleen maar moeten vaststellen dat dit
land in feite is gesplitst in twee aparte democratieën
met een opinievorming die langs totaal gescheiden
mediakanalen verloopt en waarbij onderwijs, sport
en cultuur op geen enkele manier nog bijdragen tot
een gemeenschappelijk Belgisch natiegevoel.”

Men spreekt over ‘redelijke’ Vlaamse eisen.  
Welke zijn deze? 
Mark Demesmaeker: “Als we om inspraak in het
NMBS-beleid vragen is dat om de files van de weg te
halen en onze zeehavens beter te ontsluiten. En als
we de regionalisering van de vennootschapsbe-
lasting eisen, dan is dat om onze ondernemingen
zuurstof te geven om de internationale competitie
aan te gaan. Om maar te zeggen dat we geen onrede-
lijke eisen stellen, maar verzuchtingen op tafel leggen
die breed gedragen worden door vele Vlaamse poli-
tici, burgers en het bedrijfsleven. Vragen om een bete-
re staatshuishouding die overigens ook Wallonië ten
goede komt. De Franstalige onderhandelaars zagen
dit echter niet zo, waardoor de
formatiegesprekken onder lei-
ding van Leterme op de klip-
pen liepen.”

Wat mogen we van de N-VA 
nog verwachten? 
Piet De Bruyn: "Het afgelopen half jaar hebben we
ervoor gezorgd dat iedereen beseft dat een staatsher-
vorming meer dan ooit noodzakelijk is. De N-VA
maakt geen deel uit van de huidige interimregering
maar we zullen wel keihard blijven onderhandelen
voor een goed communautair akkoord. En laat een
iets duidelijk zijn: geen degelijke staatshervorming
tegen 23 maart, betekent voor ons geen regerings-
deelname.”

Meer dan zes maanden scheiden ons van de dag waarop het Vlaams Kartel aan 
zet kwam. Twee N-VA-mandatarissen uit uw provincie, Mark Demesmaeker en 
Piet De Bruyn, laten hun licht schijnen op de daaropvolgende moeilijke federale 
regeringsonderhandelingen.

Piet De Bruyn
Vlaams parlementslid

Mark Demesmaeker
Vlaams parlementslid
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