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Beste Haachtenaar,
Het is nog zomervakantie, maar
onze afdeling heeft de voorbije
weken niet stilgezeten.
Zo hebben we goed nieuws over
de geplande verbrandingsoven.
Het lijkt namelijk alsof het doek
uiteindelijk valt over dit dossier.
De jarenlange inspanningen van
de inwoners en onze afdeling
hebben duidelijk geloond.

Het nieuwe afdelingsbestuur in park Den Breughel.

Leden N-VA Haacht kiezen nieuw
afdelingsbestuur

Ook kondigen we graag aan dat
dankzij Vlaamse investeringen
fietsen in onze gemeente binnenkort veiliger en comfortabeler
wordt.

Onze afdeling heeft een nieuw bestuur gekozen. De leden kozen onder
meer een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. De nieuwe bestuursploeg
moet onze afdeling succesvol naar de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 leiden.

En ook Haacht zelf doet extra
inspanningen. Onze gemeente
neemt namelijk deel aan een
Europees fietsproject.

Bert Francois is onze nieuwe voorzitter.
Hij is sinds 2012 gemeenteraadslid en
vertegenwoordigt onze partij in de
Milieuadviesraad. Aftredend voorzitter
Dirk Schoeters wordt onze nieuwe ondervoorzitter. De nieuw verkozen bestuursleden zijn Dries Boeykens, Eddy Verdrengh,
Jo Vandesande, Nico Tonné, Yvonne De
Maesschalck en Philippe Gevaert. Ook
gemeenteraadsleden Frank Vannetelbosch,
Marc Verbelen en Marina Van Steenweghen en OCMW-raadslid Mireille Vergucht
maken deel uit van het bestuur.

Tot slot nodigen we u van harte
uit op onze brunch van 12 november met gastspreker Ben Weyts.
Wij wensen u nog een fijne zomer.
Bert Francois,
afdelingsvoorzitter

Zaal Familia, Kruineikestraat 2 in Tildonk

ZONDAG

12 november
2017
9 uur tot 14 uur

Inschrijven via eddy.verdrengh@n-va.be

Het nieuwe afdelingsbestuur zet de
constructieve oppositie van de voorbije
jaren verder en zal bovendien een sterke
lijst samenstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met een goede mix
van ervaring en vernieuwing wil de N-VA
in 2018 de grootste partij van Haacht
worden.
Hebt u graag meer informatie over
onze bestuursleden en hun functies?
Neem dan zeker een kijkje op onze
website www.n-va.be/haacht.

Kom naar onze brunch
Op zondag 12 november 2017 verwelkomen wij u
graag op onze brunch. Gastspreker is Vlaams
minister Ben Weyts.
 Inschrijving: 17 euro
 Kassa: 19 euro
 Kinderen jonger dan twaalf: 12 euro
Uw inschrijving is definitief na betaling via overschrijving
op het rekeningnummer BE90 8508 1831 4832.
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“We zijn opgelucht dat de
verbrandingoven er niet komt.”
Bert Francois, afdelingsvoorzitter

Doek valt over verbrandingsoven
Het dossier over de verbrandingsoven sleept intussen al enkele jaren
aan. Al die tijd wisten de inwoners van Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek niet of er nu een oven zou komen of niet. Nu kregen we
eindelijk positief nieuws: vermoedelijk geeft de Raad van State
binnenkort een negatief advies en komt de verbrandingsoven er niet.
Afdelingsvoorzitter Bert Francois volgt dit
dossier al op vanaf de eerste plannen. “Dit
dossier sleept al erg lang aan. De initiatiefnemer wilde zich er niet bij neerleggen
dat afvalverbranding niet toegelaten is op
Kampenhout-Sas en startte daarom verschillende juridische procedures”, zegt hij.

inwoners van de betrokken gemeenten
protesteerden massaal tegen de verbrandingsoven. Zo werden de actiecomités
Stop de Oven en Kampenhout-Sas Ademt
opgericht. De bewoners maakten duidelijk dat zij geen verbrandingsoven in hun
achtertuin wilden hebben.

Inspraak van de inwoners

De N-VA is blij dat er naar de inwoners
geluisterd werd. Dit dossier toont aan dat
inspraakmomenten waarop de burger zijn
stem kan laten horen, heel belangrijk zijn.

De gemeenten hebben al die jaren een
duidelijke lijn gevolgd en hebben hun
belangen maximaal verdedigd. Ook de

Nieuwe fietsinfrastructuur in Haacht
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch
hoog niveau. En dat gaan we ook in Haacht merken. Vlaanderen investeert namelijk 485 000 euro in nieuwe
fietspaden en voorbereidende studies voor Haacht.
“Deze investering is geweldig nieuws voor de fietsers”, zeggen
afdelingsvoorzitter Bert Francois en Vlaams Parlementslid Bart
Nevens. “Fietsen wordt vlotter en veiliger.”
“Wij ijveren al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt voorzitter
Bert Francois. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken
fietsen aantrekkelijker. De investeringen zorgen bovendien voor
meer verkeersveiligheid in onze gemeente. We hebben bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van de Stationsstraat. Dat
hebben we ook aangekaart bij minister Weyts.”
Concreet zal er geïnvesteerd worden in de studieopdracht
‘bereikbaarheid station Haacht’, vanaf rotonde Zoellaan en de
verharding van de Dijledijk tussen de Hansbrug en de brug in
Rijmenam. We hopen dat we door de investeringen meer mensen kunnen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets.

haacht@n-va.be

Fietsen in Haacht wordt binnenkort comfortabeler en veiliger.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Haacht fietst Europees
In 2015 engageerde de gemeente zich er officieel toe
om haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens
veertig procent te verminderen. Om die doelstelling
te halen, moeten we inzetten op mobiliteit, want die
heeft een groot aandeel in de dagelijkse CO2-uitstoot.
Een goed fietsbeleid zorgt ervoor dat we het milieu minder belasten. Om zo’n beleid uit te werken, werkt onze gemeente samen
met enkele Europese partners. Verschillende regio’s, gemeenten
en steden en organisaties in Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk zijn bij de ontwikkeling betrokken.

Kleine Vlaamse gemeenten als voorbeeld voor Europa
Naast Haacht nemen nog enkele Vlaamse gemeenten deel aan
het project, namelijk Bonheiden, Boortmeerbeek en Keerbergen.
Eind mei werd het project voorgesteld in de Europese
instellingen. Tegen september verwachten we een bevestiging.
Zo kunnen we het fietsnetwerk van Haacht en de andere
gemeenten op korte termijn verder uitwerken.

Fiets- en voetgangersbrug Sint-Adriaan
In het kader van dit Europese project komt er ook een voetgangers- en fietsersbrug tussen Sint-Adriaan en de Zeept (Keerbergen). Dit gebeurt in samenwerking met de betrokken gemeenten
en Waterwegen en Zeekanaal. Er zal ook een fietsstraatroute
komen tussen die brug en de school Don Bosco voor de
veiligheid van de leerlingen. Dankzij de Vlaamse en Europese
subsidies zou dit bijna kosteloos zijn voor Haacht.

Fractieleider Frank Vannetelbosch bij de Pater Damiaanbrug.
Dankzij het Europese project zullen er in de toekomst nog voetgangers- en fietsersbruggen bijkomen.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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