
Zondag 26 juni van 16.00 tot 21.00 uur op het pleintje in de  Merelstraat Haacht
(wijk Hoogveld). Opbrengst is dit jaar ten voordele van ons infoblad ‘Morgen beter’.

Keuze uit kipfilets, hamburgers, BBQ-worst of saté.
Menu’s vanaf  € 5 (groentjes met 1 stuk vlees) , € 8 (groentjes met 2 stukken

vlees) of € 11 (met 3 stukken vlees). 

Naast frisdranken, gewone pintjes, koffie, thee en wijn is er Sangria, Dormaal Amber,
Wit goud (Witloofbier), Prior, Duvel en Mystic kriek te verkrijgen aan onze toog.

NIEUW: 
ONS VERWENMENU AAN € 18 :

Aperitief (sangria of drank naar keuze)
*

Scampi spies
*

BBQ-menu met groentenkrans en 2 stukken vlees
*

BBQ-fruit ‘op Hoogveldse wijze’

Iedereen welkom.  Graag vooraf inschrijven bij Marc Vermylen:
Telefoon 016 60 51 36 of gsm 0476 60 16 08 of e-mail marc.vermylen@n-va.be 

of per brief: Merelstraat 40 Haacht

N-VA Haacht kan terugkijken op een
goed eerste semester van 2011. Ons
ledenaantal is met ruim 40 % 
gegroeid. In maart werd onze
nieuwe website gelanceerd. In april
was Studio 2000 de plaats van af-
spraak waar een eivolle zaal N-VA-
Kamerlid Siegfried Bracke opwachtte.
Ruim 60 aanwezigen stonden klaar
met hun kritische vragen. 

ZEVENKOPPIG
Eind mei kozen de leden van N-VA
Haacht een nieuw zevenkoppig
kernbestuur: voorzitter Maurice 
Paulissen, secretaris Marc Verbelen,
communicatieverantwoordelijke en
OCMW-raadslid Frank Vannetelbosch,
organisatieverantwoordelijke en 
gemeenteraadslid Marc Vermylen,
penningmeester André Hens, 
bestuurslid Richard De Cuber en 
Jan Vannetelbosch, ledenverant-
woordelijke. Het nieuwe kernbe-
stuur was nog maar net samen-
gesteld of een nieuw kandidaat-be-
stuurslid bood zich aan om mee te
werken.

DRIJVENDE MOTOR
Het nieuwe bestuur zal de drijvende
motor zijn achter een N-VA-afdeling
die zich zoals voorheen inzet voor
het belang van alle Haachtenaren. 
N-VA Haacht zal vanuit de oppositie
constructieve voorstellen blijven for-
muleren en zo bijdragen tot een goed
beleid in Haacht!

Wil je ook mee helpen met het
nieuwe bestuur dan kan je een mail-
tje sturen naar haacht@n-va.be of
contact opnemen met een van onze
bestuursleden op 
www.n-va.be/haacht.

Nieuw kernbestuur
N-VA Haacht
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BBQ - feest  van N-VA Haacht

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

MORGEN BETER!

KEN JE GEMEENTE EN WIN EEN KORF STREEKBIEREN 
In welke straten van onze gemeente werden volgende foto’s genomen?

kies uit  Dorpsstraat / Pastoriestraat / Oude Tildonkseweg / Hansbrugweg / Provincies-
teenweg / Keerbergsesteenweg / Lambertzdreef/ De Costerstraat / Lipsestraat / 

Werchtersesteenweg 

Foto  : _____________________________  Foto  : _______________________________

Foto  : _____________________________  Foto  : _______________________________

Foto  : _________________________________        

Schiftingsvraag : hoeveel juiste inzendingen waren er op zondag 26 juni  21.00 uur?
_____  inzendingen

Naam ______________________________________     tel of GSM _________________

De winnaar wordt iets na 21.00 uur bekendgemaakt op de N-VA BBQ of nadien gecontacteerd.
Antwoorden ten laatste afgeven op zondag  26/6 om 21 uur aan de kassa of vooraf bij Marc

Vermylen, Merelstraat 40 Haacht of via e-mail  marc.vermylen@n-va.be.

        

!



Een doorn in het oog van menig pendelaar als zij of hij ’s
ochtends de trein neemt: ‘Geen plaats meer voor mijn fiets

in het rek’. Het overkomt de pendelaars van de halte Wespelaar-Tildonk dagelijks.

Het overvolle fietsenrek met haar 36 plaatsen aan de kant van
de Grote Baan dwingt sommige fietsers de aanliggende haag
als stalplaats te gebruiken. Dit kan zo niet langer!

OCMW-raadslid Frank Vannetelbosch (N-VA) roept het 
gemeentebestuur op de NMBS een grotere stalplaats te vragen.

Miljoenen euro’s worden voorzien  voor mega-projecten in
Haacht, dan is een groter fietsenrek plaatsen een kleine moeite.

• De Damiaanbrug ligt er bijna, nu nog een weg er
naartoe.

• Bij de kleinste brug al problemen, wat staat er ons
nog te wachten?

• Langs trage wegen ben je er veiliger en sneller.
• Bedrijven met weinig verkeer hebben gewoonlijk

geen lang bestaan.

• Misschien met de fiets op de trein?
• De laatste kasseien van Tildonk verdwijnen.
• Het hoogste punt van Tildonk ligt nu in de omge-

ving van het Sas.
• De eerste steen, dan nog de laatste steen en dan ...

de rekening.
BdW

De wakkere kiezer

Siegfried Bracke in Haacht!

Fietsenrek 

barst uit haar voegen

In de stalling is er plaats voor 36 fietsen,
maar dat is veel te weinig.

Fietsen moeten noodgedwongen 
tegen de haag geplaatst worden.

Vrijdag 29 april hield N-VA Haacht haar eerste N-VA-
café. Een topper kwam meteen de spits afbijten: nie-
mand minder dan N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke.
Siegfried werd begroet door ruim 60 aanwezigen. Na
een korte voorstelling door N-VA-raadslid Frank
Vannetelbosch stak het Oost-Vlaamse Kamerlid  van
wal. 

Bracke bracht niet zozeer een chronologische voor-
stelling van de politieke toestand, maar eerder een
inhoudelijke uiteenzetting van de verschillende

standpunten. Het is volgens hem namelijk niet de
kunde of onkunde van de huidige generatie politici
die aan de oorzaak ligt van de crisis.

B-H-V SLECHTS TOPJE VAN IJSBERG
Vlaanderen en franstalig België hebben nu eenmaal
uiteenlopende standpunten over heel wat sociaal-
economische thema’s. Als een rode draad door het
discours van de N-VA-kopman klonk het dat Brus-
sel-Halle-Vilvoorde ontzettend belangrijk is; de
marge om een compromis te zoeken  in het dossier
B-H-V is klein. Maar B-H-V is slechts het topje van
de ijsberg.  Pensioenen, migratie, belastingen, … 
allemaal thema’s waar Vlamingen en Franstaligen
een andere kijk op hebben. 

OPLOSSING SIMPEL MAAR MOEILIJK
Volgens de N-VA is de oplossing simpel maar tegelijk
moeilijk te realiseren: breng de thema’s waar op het
federale niveau geen meerderheid kan gevonden
worden naar de deelstaten. Laat Vlaanderen en
Franstalig België zelf beslissen! 

Tijdens de finale onderhandelingen zal de N-VA
trachten de Vlaamse partijen op één lijn te 
krijgen. Geen  gemakkelijke opdracht!



FRANK 
VANNETELBOSCH
Lid van het vast bureau OCMW
Grote Baan 198, 
Wespelaar
0479 59 92 69

MARC 
VERMYLEN

Gemeenteraadslid
Merelstraat 40

Haacht
016 60 51 36

0476 60 16 08

De gemeenteraad nam op 28 februari een amen-
dement van N-VA-raadslid Marc Vermylen aan
waardoor het schepencollege een informatie-
avond voor de bevolking moest organiseren over
het mobiliteitsplan.

Die organisatie kon beter. Belangstelling was er in Stu-
dio 2000 op 4 april zeker en vast. Maar gedrevenheid
van de verantwoordelijke politici was er niet. Als je elke
vraag schriftelijk laat stellen om ze dan in het beste
geval weken nadien niet of nauwelijks te beantwoorden
dan durf je blijkbaar het debat niet aan te gaan. Wie zijn
dossiers kent mag volgens ons een kans om zijn beleid
toe te lichten aan de bevolking niet uit de weg gaan. 

Waar nadien wel kon gedebatteerd worden, namelijk in
de verkeerscommissie en in de Gecoro (gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening), kregen de leden 
minutenlange opsommingen voorgeschoteld over de
gemeten snelheden in de Zoellaan (met de ondertoon:
niets aan de hand). 

Hoe dan ook: de verkeerscommissie maakte voorbe-
houd bij heel wat onderwerpen. De Gecoro werd nog
eens apart bijeengeroepen om advies te geven hierover.
Op een moment dat er ook gemeenteraad was, zodat
ons gemeenteraadslid en afgevaardigde in de Gecoro
verhinderd werd om die Gecoro-vergadering te volgen.
Kortom: De N-VA vraagt zich af of de inspraak rond dit
dossier wettelijk in orde is.

Gebrekkige inspraak voor mobiliteitsplan 2011

Politiek is al lang geen mannenbas-
tion meer. Aan de andere kant van
de taalgrens zijn er partijen waar de
vrouwen het grotendeels voor het
zeggen hebben, al zeggen ze dan
wel vaak ‘non’. Maar ook de N-VA
stuurde na 13 juni een hele reeks
beloftevolle jonge én minder jonge
vrouwen naar het parlement. 

Zo deed Els Demol (Veltem-Bei-
sem) voor de eerste keer haar in-
trede in de Kamer. Ze werd daar de collega van Nadia Sminate, ook uit Vlaams-Brabant. Tine Eerlingen uit Heverlee
maakt al sinds de Vlaamse verkiezingen deel uit van de N-VA-fractie in het Vlaamse Parlement. 

Al deze vrouwen begonnen hun politieke loopbaan in de schoot van hun lokale N-VA-bestuur. Hun  lokale inzet
groeide uit tot een breed maatschappelijk engagement. 

Voel je het ook kriebelen? Aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur van N-VA Haacht via haacht@n-va.be. 

Cherchez les femmes!

Els Demol          Tine Eerlingen       En jij ... ?             Nadia Sminate



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!


