
DNA is een lokale partij waarin naast N-VA-leden ook onafhankelijke leden aan
bod komen. In het vorige gemeentebestuur bestuurde DNA de gemeente samen

met SP.a en VLD.  Bij de verkiezingen van 2006 vormden we één ploeg met SP.a en
Groen! onder de naam  SP.a/DNA. We hoopten hierdoor de plannen van Open VLD
en CD&V voor een bedrijvenzone pal bij Haacht-centrum tegen te houden.  We

behaalden ruim het grootste aantal stem-
men, maar met 7 zetels konden we de voor-
af geplande nieuwe coalitie van Open VLD
en CD&V niet voorkomen.  Sindsdien  voe-
ren we een opbouwende oppositie. En ook
hier doet DNA zijn werk: gemeenteraadslid
Marc Vermylen (foto links) is fractieleider
van SP.a/DNA-Groen! en  Frank Vannetel-
bosch (foto rechts) is lid van het Vast Bureau
van het OCMW.

De nieuwe Gecoro (Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening) kwam op
25 februari voor de eerste keer samen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2006. Zoals bijna alle raden moet ook de Gecoro na gemeenteverkiezingen
opnieuw samengesteld worden. Dit heeft bij ons wel bijzonder lang geduurd. Het
bestuur is bij wijze van spreken al bijna halfweg de termijn!
‘Geen probleem’, stelt men bij CD&V (waar men een reputatie hoog te houden heeft
wat betreft ‘niet over één nacht ijs gaan’ ☺ ) , de vorige raad bleef immers ‘op post’. 
Wij weten uit goede bron dat dit zeer weinig voorstelde!  
Maar goed een nieuwe lente, eindelijk, een nieuw begin en we menen dat ook de
nieuwe leden begaan zijn met de goede planning van de ruimte in ons Haacht van
de toekomst.
Als voorzitter werd Gustin Kiebooms aangeduid die vorig jaar, na bijna 40 jaar
gemeentedienst gepensioneerd werd. Hij heeft de zware taak om zijn deskundig-
heid te combineren met een voortaan volledig onafhankelijke opstelling. De raad
moet namelijk los van de druk van bouwpromotoren en politici, in eer en geweten
oordelen en adviseren.

NIEUWE WIJK BIJ DE ZOELLAAN
Het eerste belangrijke dossier dat op tafel komt van de Gecoro is (de herziening van)
het Bijzonder Plan van Aanleg nr.4 Zoelweg. Dit plan voorziet een 200-tal woon-
eenheden tussen Zoellaan en de parking aan de begraafplaats te Haacht. DNA volgt
dit van nabij op en vraagt dat  aan de zijde van de parking seniorenwoningen (kort
bij Haacht – Centrum) gerealiseerd worden. Tijdens de vorige legislatuur was dit
toegezegd. Dit mag volgens ons nu niet overboord gegooid worden. Het plan moet
hier in garanties voorzien. 

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

MORGEN BETER!

Een laat startschot 

Waardevolle spitsen
voor juni 2009!

Voor de Vlaamse verkiezingen van
juni stelt N-VA een ploeg op met
waardevolle spitsen als Mark
Demesmaeker, Piet De Bruyn (bei-
den al Vlaams Parlementslid) en
Tine Eerlingen. 

Om hen te laten scoren heeft de
partij ook backs, keepers, midden-
velders en zelfs bankzitters nodig.
Dat Vlaanderen meer bevoegdhe-
den wil  en dat Vlaanderen beter
omspringt met onze centen werd
de jongste jaren en maanden ten
overvloede bewezen. Onze inwo-
ners krijgen één kans om duidelijk
te maken dat ze een nieuwe en
betere toekomst willen: op 7 juni. 
Toen de N-VA aan gemeenteraads-
lid Marc Vermylen vroeg om ‘op
de lijst te staan’ ging hij daarmee
akkoord om de ploeg te helpen.
Voor een toekomst met meer
Vlaanderen en minder crisis. 
Kies op 7 juni voor Marc
Vermylen, voor N-VA  en voor
meer Vlaams zelfbestuur.
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Wist je dat ?

� De gemeente wil 8 flitspalen plaatsen (onder voor-
behoud:  Vinkstraat,  Wijgmaalsesteenweg,  Zoellaan
(aan het kapelletje- niet de beste plaats vinden we),
Rijmenamsesteenweg, Woeringstraat, Lipsestraat,
Grote Baan en Neerstraat. Een kostprijs van  minstens
€ 100.000! Statistisch dient bovendien jaarlijks 1/4de
dus € 25.000 aan herstellingen uitgevoerd te worden
(onderhoudskost volgens het gemiddelde in
Vlaanderen). DNA stelde voor om met een mobiele
installatie te werken (al in bezit) die de autobestuur-
ders aangeeft met een ‘proficiat ☺’ wanneer ze prima
reden of met een  ‘u rijdt te snel �’in het andere geval.
Nadien kan de politiezone die straten waar proble-
men blijven bestaan ‘bewerken’. De andere gemeen-
ten in de politiezone plaatsten trouwens helemaal
geen flitspalen, wij hebben er al twee. Volgens het
schepencollege mag veiligheid geen prijs hebben en
moeten de vaste palen er komen. De voorzitter ver-
weet zelfs de oppositie dat we er durfden opmerkin-
gen over maken!

� DNA meent dat op de weg
geschilderde sint-andries-krui-
sen het veel duidelijker gaan
maken waar er voorrang
van rechts moet gegeven
worden. In Haacht kan
men een aantal stevige
kwisvragen opstellen
over waar wel en
waar geen voor-
rang moet gege-
ven worden.
Voor ons moet de wegschildering voor de voorrang
van rechts systematisch gebeuren. Het schepencollege
vindt dit echter te duur. (Heeft veiligheid dan toch een
prijs ?) 

� Tijdens de begrotingsbespreking in december 2008
hernam Marc Vermylen (DNA) het oppositievoorstel
om op de afvalrekening van elk gezin € 10 per gezins-
lid te storten door de gemeente, als compensatie voor
de hogere kost van Diftar en van de vroeger ingevoer-
de waterbelasting. De meerderheid weigerde dit
omdat het voorstel te duur zou zijn. Waarmee ze
bewijzen dat Diftar in Haacht ook een verkapte
belastingverhoging was. 

Open VLD zègt dat ze geen belastingen verhogen
maar kijk vooral niet van te nabij.

� DNA is in woord én daad tegen belastingverhogin-
gen. ‘Zaaien naar de zak’ noemden we dat (oud
Haachts spreekwoord) in de commissie Financiën.

� De jaarlijkse infrastructuursubsidie en brandveilig-
heidssubsidie voor jeugdlokalen werd in 2004 inge-
voerd door Marc Vermylen. Hij kon in 2005 en 2006
zowel Chiro Haacht als Chiro Wespelaar helpen om
met dit extraatje hun lokalenproject rond te krijgen.
Tijdens het nieuwe bestuur in 2007 én in 2008 gebeur-
de er zo goed als niets.  Het is ondertussen hoog tijd
om ook de andere jeugdlokalen aan te pakken (Scouts
en KLJ). De gemeente moet dringend goede info
geven aan de jeugdbewegingen. Maar de communica-
tie is er de jongste jaren veeleer op achteruit gegaan
(zie de problemen die zich stelden voor de
Skoettefuif.)

� De meerderheid wil voor de jeugddienst aan de (nu
nog) mooie sporthal een aanbouw (vlak bij de petan-
quevelden) maken. Alweer een duur project. Tegelijk
staat bij Studio 2000 een pand van de gemeente leeg.
Dit lijkt ons ook een prima plaats voor de jeugddienst
én voor een toeristisch infopunt… Het is ook een
goedkopere oplossing. Heeft Haacht geld teveel?
Waarom dan zo krenterig in andere dossiers?

� De toegangsprijzen voor de films in Studio 2000
verhoogden naar € 5 (met een filmkaart is het € 4
namelijk € 20 voor 5 voorstellingen), senioren en stu-
denten betalen € 3. Jammer dat men de bijhorende
opknapbeurt voor de zalen ‘vergat’. En gelukkig zor-
gen het personeel en de vrijwilligers nog voor een
aantrekkelijke sfeer. Er zijn steeds voorstellingen op
woensdag, vrijdag en zaterdag. Zelfs op zondagna-
middag kan je een filmuitstap doen in je eigen
gemeente!

� DNA organiseert haar BBQ op zondag 28 juni van
12u tot 20u op het pleintje in de Merelstraat te Haacht. 
Iedereen welkom – democratische prijzen – voorver-
koop bij Marc Vermylen en Frank Vannetelbosch.

Contacteer DNA: 
wij zijn er Voor U. 
Marc Vermylen
016 605136 of 0476 601608 
marc.vermylen@scarlet.be   
Merelstraat 40 - Haacht

Frank Vannetelbosch 
0479 599269 
frankvannetelbosch@hotmail.com 
Grote Baan 198 - Wespelaar
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Kunst 
in het dorp

Naar een Haachts Broek zonder weekendhuisjes

Wat kunnen we doen tegen de afvaloven? 

In diverse dorpskernen van
omliggende gemeenten vin-
den we mooie kleine kunst-
werken die een binding heb-
ben met die gemeente. Denk
maar aan de zandjan in
Keerbergen en het begijntje
in …Begijnendijk.

‘Tilloenk leeft’, ontstaan uit de werkgroep Tildonk 900,
hoopt een bronzen Pastoorke te laten maken door een
lokale kunstenares. Een eerbetoon aan onze pastoors. Goed bedacht lijkt het ons; we zien al
een soort Pastoor Munte brevieren vooraan de Tildonkse geklasseerde pastorie. Koken kost
geld. 'Tilloenk leeft' zocht en vond sponsors en vroeg aan de gemeente enkel medewerking

in de vorm van een waarborg voor de resterende  helft van de kostprijs (€ 2500).  De gemeente gaf echter ‘niet thuis’.
Ten onrechte! DNA vindt dit project zeer waardevol. Als je het ons vraagt wij hebben liever zoiets dan éénmalige
vuurwerken en drankfestijnen (die ook en dikwijls méér geld kosten). 

Overigens werden vroeger ook de vele Haachtenaars die heimwee hadden naar hun dorpspomp wandelen gestuurd
tot in Betekom waar men wel een dorpspomp restaureerde…  
De grote partijen in Haacht houden blijkbaar enkel van grote geldverslindende projecten (bv. een nieuw gemeentehuis
met cultuurzalen of een nieuwe politiekazerne). Gelukkig is er ook nog DNA. 

DNA zet zich in  om in de 
verschillende dorpskernen
kunstwerken te plaatsen waar
de bevolking achter staat. 
Bv. de dorpspomp in Haacht en
het Pastoorke in Tildonk.

De provincie keurde vorig jaar een uitvoeringsplan goed
dat het wonen in recreatiegebied verder regelt in de
gemeenten Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht. De
provincie stelt, volgens ons terecht, dat de chalets langs
de Wijgmaalsesteenweg  moeten verdwijnen.  Het is nu
de taak van de gemeente om iets te doen. (oei...)
Marc Vermylen (DNA) vroeg op de gemeenteraad van
23/2/09 welke stappen het bestuur gaat zetten om op
een sociaal verantwoorde manier de veelal vervallen
weekendhuisjes langs de Wijgmaalsesteenweg (gelegen
in het natuurgebied van het Haachts Broek) aan te pak-
ken. 
De meerderheid (Open VLD en CD&V) had er duidelijk
nog niet over nagedacht. Men ging het in het structuur-
plan opnemen  (dat is normaal maar doet niets terzake).

Marc stelde dan voor dat er in het voorjaar al eens nage-
gaan wordt welke huisjes nog in gebruik zijn. De eige-
naars van de ongebruikte kunnen stap voor stap bena-
derd worden en erop gewezen worden dat hun ‘chalet’
tengevolge van het provinciaal uitvoeringsplan moet
verdwijnen. DNA wil vooral vermijden dat er nieuwe
privéverkopen plaatsvinden. De gemeente mag dit niet
zomaar overlaten aan de goodwill van de makelaars.  De
gronden komen op termijn best  in gemeenschapsbezit
(bv. Natuurpunt - de goedkoopste en meest logische
oplossing).
Het provinciaaluitvoerings plan geeft de gemeente de
nodige middelen om tot een groot en ongeschonden
natuurgebied te komen. DNA wil dat er nu aan begon-
nen wordt!

Vorig jaar vroeg en verkreeg DNA (ingelicht door  Paula
Jaubin, inwoonster van Haacht-Station) een gemeente-
lijke infoavond over de plannen voor een ‘oven’ op
Kampenhout-Sas. Een 600-tal aanwezige Haachtenaars
maakte het alle politici duidelijk dat een afvaloven in
onze dichtbevolkte streek niet gewenst is. De milieuad-
viesraad en de Haachtse partijen werkten nadien eens-
gezind aan een sterke reeks opmerkingen om zo het

Milieu Effect Rapport zo volledig mogelijk alles te laten
onderzoeken wat onze gezondheid en onze leefomge-
ving benadeelt.  Dit MER zou klaar zijn eind 2008, maar
het blijft wachten. Overigens wordt het economisch nut
van de verbrandingsoven, door de recessie, sterk in
vraag gesteld.  Op www.stopdeoven.be  en ook op
www.dnahaacht.tk vind je de volgende maanden zeker
meer informatie.
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België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen 

op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch 

niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt. 
Het bewijs is er!

2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale 
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor 
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderd-

duizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun 
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden

de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen 

wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen

kunnen we de crisis beter aanpakken.”

Bart De Wever, voorzitter N-VA

www.sterkervlaanderen.beSterker Vlaanderen, minder crisis

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA, 
dan kan u bellen naar 02 219 49 30, 
faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be
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