
1. Het ondernemingsloket dient hét aanspreekpunt te worden voor 
(startende) ondernemers.

2. De bestaande bedrijventerreinen moeten optimaal benut worden 
door Haachtse KMO’s

3. De zone 30 in het centrum moet effectief afgedwongen worden.

4. De Lombaarden mag niet ontwikkeld worden aan de buitenzijde 
om een verkeersinfarct te vermijden en het open landschap te 
bewaren.

5. Het gemeenschapscentrum Studio 2000 is een troef voor de 
Haachtse kern, mits renovatie kan zij een nieuwe bestemming als 
ontmoetingsplaats voor jong en oud worden.

6. De KMO-raad moet een volwaardige adviesraad worden zodat 
de middenstand en gemeente zich optimaal op elkaar kunnen 
afstemmen.

1. Haacht moet zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat, zowel 
op administratief vlak als inzake fiscale politiek en ruimtelijke 
ordening.

Haacht heeft nood aan een meer bedrijfsvriendelijk klimaat. De N-VA bepleit een 
evenwichtige ruimtelijke ordening, waar plaats is voor wonen, landbouw, handel, 
recreatie, natuur... Binnen de krijtlijnen van het Vlaams en het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan, moet de gemeente Haacht haar verantwoordelijkheid opnemen. 
Daarbij moet de aandacht voor de leefbaarheid van en groeikansen voor KMO’s en 
middenstanders minstens evenwaardig zijn aan die voor andere bekommernissen. 
Hierbij dient men bijzondere aandacht te hebben voor de nieuwe zelfstandigen. 
Het ondernemingsloket met de deeltijdse ambtenaar is hierbij een goed begin. De 
ambtenaar die gelast wordt met deze taak moet iemand zijn met een degelijke kennis 
van het ondernemerschap. Hij of zij dient nieuwe ondernemers ook te begeleiden 
en hen zo veel mogelijk informatie bezorgen over de voordelen die Haacht biedt 
als handelscentrum. Hierbij zal de ambtenaar tevens het aanspreekpunt zijn om de 
communicatie te verbeteren tussen de gemeente en de handelaar.

V.U. Frank Vannetelbosch
Grote baan 198
3150 Haacht

Lijstduwer -  23ste plaats 
Oprichter en bezieler van ‘Stop de Oven’ 
Voorzitter van ‘Kampenhout-Sas Ademt’

Afval verbranden hoort niet thuis in 
een duurzaam milieubeleid. Bovendien 
kunnen de giftige fijne stofdeeltjes die 
in de rookgassen zitten op lange ter-
mijn schadelijke effecten hebben op 
de gezondheid, in het bijzonder op die 
van kinderen. Een afvaloven is niet al-
leen volstrekt onnodig wegens de da-
lende hoeveelheid afval, een dergelijke 
vervuilende installatie hoort ook niet 
thuis in de omgeving van woonwijken 
en scholen. Al meer dan 4 jaar is Bert 
Francois één van de drijvende krach-
ten achter de strijd tegen de oven. Ook 
N-VA Haacht is al van in het begin ge-
kant tegen de bouw van zo’n afvalo-
ven. Met Bert als lijstduwer legt N-VA 
de klemtoon dat Haacht een gemeente 
moet blijven waar het goed en gezond 
is om te wonen, zonder vervuilende in-
dustrie en met een leefbare mobiliteit.

“Met uw steun rekenen we in de ko-
mende legislatuur definitief af met de 
plannen voor de fel omstreden afvalver-
brandingsoven aan Kampenhout-Sas.”
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Deel 1: lokale economie en werkgelegenheid

De zes krachtlijnen voor lokale economie en werkgelegenheid.Bert Francois



2. Ruimte voor Haachtse bedrijven.

De N-VA pleit voor het beter benutten en onderhouden 
van bedrijventerreinen. Vervuilde sites moeten gesaneerd 
en herbruikt worden. N-VA Haacht is van mening dat een 
uitbreiding van een KMO-zone aan Lombaarden niet aan 
de orde is en dat de huidige ruimte die nog beschikbaar 
is optimaal gebruikt dient te worden. N-VA Haacht 
pleit ervoor dat enkel de binnenkant van  Lombaarden 
ontwikkeld zal worden en de buitenkant onaangeroerd 
moet blijven omwille van de nefaste gevolgen voor de 
verkeerssituatie in en rond het centrum van Haacht. Deze 
locatie moet voor ons een open landschap blijven. Hier 
staat tegenover dat leegstaande bedrijfsterreinen op 
het Kruineike-industrieterrein in de eerste plaats moet 
aangewend worden voor Haachtse bedrijven. Tussen 
Hambos en Kruineike kan men een ontsluitingsweg 
voorzien die langs de spoorweg de beide bedrijventerreinen 
met elkaar verbindt. De beide industrieterreinen moeten 
zo snel als mogelijk ontsloten worden via een brug over 
het kanaal Leuven-Dijle die naar de Leuvensesteenweg 
leidt.

3. Wonen en mobiliteit 

Haacht moet het  wonen boven winkels aanmoedigen 
door het toekennen van verbouwingspremies en huur-
subsidies en het opleggen van stedenbouwkundige nor-
men (bv. bij een verbouwing een aparte toegang naar 
de bovenverdiepingen verplicht maken). Om het ‘wo-
nen boven winkels’ aantrekkelijker te maken, moet een 
bijkomende premie toegekend worden, gekoppeld aan 
een betere promotie. Sociale huisvestingsmaatschap-
pijen kunnen in specifieke pilootprojecten instappen. 
De dorpskern zal hierdoor meer leven uitstralen een 
nog grotere aantrekkingspool vormen. De zone 30 moet 
ook effectief afgedwongen worden. Op termijn moet 
men een rondpunt maken op de kruising van de Keer-
bergsesteenweg, de Zoellaan en de Lombaardenlaan.
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Deel 1: lokale economie en werkgelegenheid

Spaghetti-dag N-VA Haacht op 29 september

4. Verdere aandachtspunten

De N-VA wil er voor zorgen dat er ook een betere com-
municatie komt tussen de ondernemers en de gemeente. 
Aangezien Haacht nog niet beschikt over een BIN (Buurt 
Informatie Netwerk) en we toch een lokale politie heb-
ben die snel en accuraat reageert is het opportuun om zo 
een BIN op te richten en zo de lokale handelaar een gro-
ter veiligheidsgevoel te geven. Door agenten te voet of 
per fiets door de gemeente te laten patrouilleren krijgt 
ook de inwoner een beter aanspreekpunt en middels de 
groter wordende sociale controle ook een veiliger gevoel. 
Wat zeker een aandachtspunt blijft voor de N-VA is het 
luisteren naar de verschillende adviesraden, waaronder 
een beter ontwikkelde KMO-raad omdat we ons maar al 

te goed realiseren dat verandering in de dorpsstraat be-
gint. Verder wil N-VA werk maken van de promotie van 
onze streekproducten en de toeristische wegen die een 
beter inzicht van dit rijk gamma aan streekproducten en 
hun producenten kunnen geven. We willen er met N-VA 
Haacht en de lokale handelaars werk van maken dat de 
inwoners goed geïnformeerd worden over welke KMO’s 
en handelaars er zijn en welke activiteiten deze uitvoeren. 
Studio 2000 moet behouden blijven mits renovatie worden 
als economische troef voor de Haachtse kern. Door mid-
del van een publiek private samenwerking (PPS) kan dit 
gerealiseerd worden zonder dat het de inwoners geld hoeft 
te kosten en er een prachtig geheel van woningen en een 
gemeenschapscentrum  ontstaan. De parkeergelegenheden 
die nu gratis zijn moeten voor N-VA Haacht gratis blijven.

Grote spaghetti: € 10
Kleine spaghetti: € 7
Vegetarische spaghetti wordt voorzien
Liefst vooraf inschrijven bij
nele.dewin@n-va.be

Zaterdag 29 september
Open vanaf 17 uur,
om 21 uur sluit de keuken.

Zaal Concordia
Woeringstraat 21
3150 Tildonk (Haacht)

Volgende week krijgt u het tweede deel in ons verkiezingsprogramma: Ouderen-en jeugdbeleid



Vannetelbosch Frank 
Wespelaar 
28 Jaar 
frank.vannetelbosch@n‐va.be 

De Win Nele 
Tildonk 
61 Jaar 
nele.dewin@n‐va.be 

Verbelen Marc 
Haacht 
28 Jaar 
marc.verbelen@n‐va.be 

Heyligen Alex 
Wakkerzeel 
57 Jaar 
alexandre.heyligen@n‐va.be 

Van de Maele Nele 
Sint‐Adriaan 
29 Jaar 
nele.vandemaele@jongnva.be 

Van Loo Gust 
Haacht 
65 Jaar 
gust.vanloo@n‐va.be 

Andries Nathalie 
Tildonk 
19 Jaar 
nathalie.andries@jongnva.be 

Van Steenweghen Marina 
Kelfs 
58 Jaar 
marina.vansteenweghen@n‐va.be 

Mosselmans Ben 
Haacht 
23 Jaar 
ben.mosselmans@jongnva.be 

Haesaerts Wendy 
Wespelaar 
31 Jaar 
wendy.haesaerts@n‐va.be 

Tuyaerts Katrien 
Haacht 
35 Jaar 
katrien.tuyaerts@n‐va.be 

Ysebaert Paul 
Wespelaar 
59 Jaar 
paul.ysebaert@n‐va.be 

Dr. Vergucht Mireille 
Sint‐Adriaan 
62 Jaar 
mireille.vergucht@n‐va.be 

Laurens Peter 
Wespelaar 
40 Jaar 
peter.laurens@n‐va.be 

Van Eycken Myriam 
Wakkerzeel 
59 Jaar 
myriam.vaneycken@n‐va.be 

Haesaerts Cindy 
Wespelaar 
32 Jaar 
cindy.haesaerts@n‐va.be 

Revyn Daniel 
Haacht 
67 Jaar 
daniel.revyn@n‐va.be 

Franckx Anne 
Hambos 
52 Jaar 
anne.franckx@n‐va.be 

Van den Eynde Françine 
Wakkerzeel 
57 Jaar 
francine.vandeneynde@n‐va.be 

De Broeck Victor 
Haacht 
76 Jaar 
victor.debroeck@n‐va.be 

Henrioulle Peggy 
Tildonk 
60 Jaar 
peggy.henrioulle@n‐va.be 

Schoeters Dirk 
Sint‐Adriaan 
47 Jaar 
dirk.schoeters@n‐va.be 

Francois Bert 
Haacht‐Sta�on 
46 Jaar 
bert.francois@n‐va.be 


