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HAACHT
N-VA steunt actiecomité
‘Leuven Rechtdoor’

N-VA GROOTSTE IN HAACHT

De economische groei van de
nationale luchthaven in Zaventem
is belangrijk. Het is dan ook
normaal dat Haacht een deel van
het vliegtuiglawaai draagt. Al jaar
en dag zijn er twee landingsroutes
boven Haacht die de inwoners zonder
klagen hebben aanvaard.
Maar sinds maart 2014 is er een
opstijgroute bijgekomen boven
de deelgemeenten Tildonk en
Wakkerzeel-Kelfs. Een opstijgroute
die tot maart 2014 boven de westrand
van Leuven gelegen was. Deze
opstijgroute was de enige vliegroute
boven die regio. N-VA Haacht
vraagt een eerlijke spreiding van
de vliegroutes. Elke regio moet een
deel van de last dragen. Nu is er een
concentratie van vliegtuigverkeer
boven Haacht.

V.U.: Frank Vannetelbosch, Grote Baan 198, 3150 Haacht

Meer info vindt u:
Webstek: www.leuvenrechtdoor.be/
Petitie: www.petities24.com/leuvenrechtdoor
Klacht kan u neerleggen bij:
www.airportmediation.be/

N-VA Haacht wenst haar kiezers te bedanken voor het grote vertrouwen
bij de parlementsverkiezingen in mei van dit jaar. Met 32,3 % is de N-VA in
de gemeente Haacht afgetekend de grootste partij. Ook federaal (31,3 %) en
Europees (26,1 %) zijn we de grootste partij in onze gemeente geworden.
Wij gaan met dit vertrouwen verder aan de slag voor onze gemeente.

LID WORDEN? DAT KAN!

N-VA Haacht maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in Vlaanderen, met reeds
40 000 leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die weegt op het beleid? Wilt u
mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Haacht?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid tot een open en directe dialoog met de partij. Als lid bent u
stemgerechtigd voor de verkiezingen van het lokale, regionale en nationale bestuur.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar voor het eerste gezinslid. De overige gezinsleden op hetzelfde adres
kunnen bijlid worden voor 2,5 euro. Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem contact op met haacht@n-va.be

www.n-va.be/haacht

De zomer van de afvalverwerkers
De zomer van 2014 staat in ons geheugen gegrift als de
zomer van de komst van de afvalverwerkingsindustrie in
Kampenhout-Sas. Terwijl iedereen genoot van een welverdiende vakantie, zijn niet minder dan zes milieuvergunningsaanvragen met sneltreinvaart op ons afgevuurd: drie
van bestaande bedrijven (Van Gansewinkel, De Coninck en
Celis) en drie van nieuwkomers (Millon,
Imbrechts en Frans Agro).

VUILNISBELT VLAAMS-BRABANT

Als al deze aanvragen worden goedgekeurd, zijn er binnenkort niet minder dan
zeven afvalverwerkers actief op Kampenhout-Sas. En in het najaar verwachten we
de milieuaanvraag van nummer acht. We
mogen dan ook stilaan beginnen spreken
van de ‘vuilnisbelt van Vlaams-Brabant’.

AFVALOVEN OP KOMST?

Nochtans staat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
letterlijk geschreven dat “voor het bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas afvalverwerkingsactiviteiten
uitgesloten worden”. Hoe komt het dan dat uitgerekend die
bedrijven, zich hier toch massaal komen vestigen? Wordt de
weg geplaveid voor de komst van de afvaloven? Nog voor
het einde van 2014 wordt in het ovendossier immers een uitspraak verwacht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
en de Raad van State.

WIL GRAUMANS

BESTUUR
Voorzitter
ADVIESRAAD
Ondervoorzitter Haachtse
Ouderenadviesraad (HOAR)
Lid Cultuuradviesraad

N-VA kiest voor positieve dialoog
N-VA-gemeenteraadslid Bert Francois volgt deze problematiek al jaren op. Hij kaartte de situatie al talloze keren aan
bij het gemeentebestuur (Open Vld-Groen-sp.a). Jammer
genoeg worden de vragen en voorstellen van de N-VA
bijzonder lauw onthaald bij de meerderheid. Nochtans gaat
het ook over de levenskwaliteit van honderden inwoners
van Haacht die in de toekomst extra
overlast te verwerken zullen krijgen
ten gevolge van de komst van de afvalindustrie.
Wat bovendien nog het meest tegen de
borst stuit, is dat alle milieuaanvragen
van deze zomer gebaseerd zijn op een
obscuur zinnetje in het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
waarvan bewezen is dat het door
onregelmatigheden (lees: gefoefel) in
de tekst geslopen is. Ondertussen zijn er door deze fout al
wel drie vergunningen afgeleverd door de deputatie van
de provincie. N-VA Haacht doet dan ook een dringende
oproep aan de gedeputeerde van Leefmilieu (Groen) om
geen nieuwe milieuvergunningen voor afvalverwerkers in
Kampenhout-Sas af te leveren zolang deze fout in het PRUP
niet gecorrigeerd is.

Het bestuur van N-VA Haacht

DIRK SCHOETERS
BESTUUR
Ondervoorzitter

Lid Raad van Bestuur PWA

MARINA VAN STEENWEGHEN
BESTUUR
Secretaris
ADVIESRAAD
Gemeentelijke verkeerscommissie

ANNIK OLBRECHTS
BESTUUR
Penningmeester

FRANK VANNETELBOSCH

BESTUUR
Communicatieverantwoordelijke
MANDAAT
Fractievoorzitter gemeenteraad
Politieraadslid zone Haacht
ADVIESRAAD
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening (GeCoRO)

MIREILLE VERGUCHT
BESTUUR
Bestuurslid
MANDAAT
OCMW-raadslid
Lid Vast Bureau OCMW

haacht@n-va.be

De huidige bestuurscoalitie heeft een aantal punten gerealiseerd die ook voor ons belangrijk zijn. Zoals de terugkeer
van het nieuwjaarsfeest op de markt van Haacht. Ook
juichen we de steun toe aan
‘Leuven Rechtdoor’. Dit actiecomité strijdt tegen de nieuwe
opstijgroute voor vliegtuigen
over onder andere Haachts
grondgebied.

INHOUD

De N-VA doet aan politiek op
een inhoudelijke manier, maar
schuwt de verantwoordelijkheid niet, ook niet in de oppositie. Zo kozen we van meet af
aan voor overleg en dialoog;

COMMISSIE FINANCIËN

Op de gemeenteraad doen we
voorstellen die van belang zijn
voor alle Haachtenaren. Bijvoorbeeld: het voorstel ter oprichting van een gemeenteraadscommissie Financiën voor

BESTUUR
Bestuurslid
MANDAAT
Gemeenteraadslid
Lid Raad van Bestuur AGB
Lid Raad van Bestuur HaBoBIB
ADVIESRAAD
Milieuadviesraad (MAR)

VINGER OP WONDE

Naast constructieve voorstellen doen, is het uiteraard ook de democratische
plicht van een oppositiepartij om de vinger op
de wonde te leggen en de
bestuurscoalitie bij te sturen waar nodig.

MARC VERBELEN

BESTUUR
Bestuurslid
MANDAAT
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ADVIESRAAD
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NELE VAN DE MAELE
BESTUUR
Bestuurslid
MANDAAT
Gemeenteraadslid
Lid Raad van Bestuur AGB

NELE DE WIN

BERT FRANCOIS

een transparant financieel bestuur. Een voorstel dat helaas
nog niet door de meerderheidscoalitie werd aanvaard.
Tot onze grote vreugde is het college wel teruggekomen op
de intentie om de gemeentescholen van Haacht en
Wespelaar te verkopen
aan het gemeenschapsonderwijs (mits besparingen). Enkel nog de
Muze - Freinetschool leeft
met onzekerheid over hun
verdere bestaan. Men vond
nog steeds geen definitieve
locatie.
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www.n-va.be/haacht
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ADVIESRAAD
Milieuraad (MAR)

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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