
Bouwwoede op 
Lombaardenparking

Groen, Open Vld en Vooruit 
tekenden enkele jaren geleden 
een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor Haacht-Centrum. Binnenkort 
wordt een eerste fase daarvan 
gerealiseerd. Er komt wellicht 
een grootwarenhuis met appar-
tementen in het bosje nabij het 
Hubo-gebouw. Een gelijkaardig 
gebouw van 50 op 50 meter kan 
later nog tegenover Tom & Co 
opgetrokken worden.

Hierdoor verdwijnt dat bosje en 
verdwijnen er ook vele parkings: 
het huidige asfaltgedeelte valt 
helemaal weg en de door de 
gemeente aangelegde parking 
wordt achteruit gedrongen. Dit 
wordt gecompenseerd door 
een nieuwe parking tegen de 
Lombaardenlaan. Maar is dan 
aan het einde van de rit wel 
voldaan aan de extra parkeer-
gelegenheid die nodig is voor de 
bijkomende appartementen en 
handelszaken?

Gelukkig slaagde de N-VA er 
voordien al in om de buitenzijde 
van Lombaarden te beschermen 
als deel van de Dijlevallei. Zo 
niet werd heel dat gebied nu 
gebetonneerd. 

Marc Vermylen
Fractievoorzitter

Vrouwen boven bij 
N-VA Haacht
Bij de jongste bestuursverkiezingen 
stelden de N-VA-leden Kristel Godyns 
aan als voorzitster, in opvolging van 
Bert Francois. Jessy Van Hoof werd 
ondervoorzitster. Beiden zullen in 
overleg met de bestuursleden voor een 
nieuw elan in onze lokale werking 
zorgen. Ook in de gemeenteraad krijgt de 
N-VA met Marleen Wouters vrouwelijke 
versterking. 

Marleen Wouters vervangt er sinds kort 
Jo Vandesande, die naar Keerbergen ver-
huisde. Jo bedankte alle raadsleden voor de 
goede samenwerking en sprak zijn hoop uit 
dat Haacht verder nog goed bestuurd blijft. 
Hij zal ook vanuit zijn nieuwe woonplaats 
met interesse de zaken volgen. 

Marleen volgt al sinds 2019 de gemeente-
raden op de voet. Ze volgt met een kritisch 
oog de wildgroei aan appartementen in 

Haacht. Ze wil de aangroei daarvan vertra-
gen en beperken. Ook is ze pleitbezorger van 
een vrijliggend fietspad vanuit Haacht (wijk 
Hoogveld) naar de sporthal via Haardbos.

We wensen Kristel, Jessy 
en Marleen veel succes in 
hun nieuwe functies.
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Lentereceptie met Matthias Diependaele

Eindelijk mag het weer: we nodigen u 
graag uit op onze lentereceptie voor 
een hapje en een drankje. U ontmoet 
er onze nieuwe ploeg en maakt er 
kennis met Vlaams minister Matthias 
Diependaele. 

Schrijf voor 7 mei in bij Marleen via 
marleen.wouters@n-va.be of 
0485 87 63 34.

Vrijdag 13 mei vanaf 19 uur
Pastorie van Wakkerzeel

Bert Francois gaf de voorzittersfakkel door 
aan Kristel Godyns.

Marleen Wouters 
versterkt de N-VA-ploeg 

in de gemeenteraad. 
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N-VA Haacht stelt oprichting sociaal fonds ‘Jeanne Dirickx’ voor
In 1939 stierf Jeanne Dirickx, de weduwe van notaris Loos. Via 
een testament liet ze haar villa in de Wespelaarsesteenweg na 
aan de gemeente om er een bejaardentehuis in te vestigen. Zo 
geschiedde van 1950 tot 1968. Nadien voldeed het tehuis niet 
meer aan de veiligheidsnormen en gebruikte de gemeente het 
pand om er tijdelijk de jongensschool in onder te brengen, tot het 
werd afgebroken en ernaast een nieuw OCMW-gebouw verrees. 

Sociale initiatieven
Gedurende meer dan 50 jaar werd het Loos-legaat benut om 
er sociale initiatieven in te huisvesten. Maar recent werd het 
nieuwe gebouw verkocht aan particulieren voor een bedrag van 
843.000 euro. Daarbij rijst de vraag of een deel van die verkoop-

prijs niet beter wordt aangewend om – het oorspronkelijke 
testament indachtig – nieuwe sociaal geïnspireerde doeleinden 
te financieren, in plaats van een ongenuanceerde incassering van 
het geld in de gemeentelijke boekhouding.

Gemeentebestuur stemt tegen
Misschien kan een gedeelte van het bedrag geïncorporeerd 
worden in een ‘sociaal fonds’, van waaruit naargelang de 
noodzaak nieuwe sociale initiatieven voor senio-
ren ondersteund kunnen worden. Helaas hoorde 
het gemeentebestuur liever het kassa-kassabelletje 
rinkelen en werd het voorstel weggestemd. 

Gemeentebestuur blundert met 
dure ‘bringme-box’
In februari verdween de zitbank onder het afdak van de sporthal. 
Geruchten deden de ronde dat er op die plaats een pakjesdienst 
zou komen, maar de leden van het schepencollege konden zich 
bij onze vragen daarover niets herinneren. Waaruit volgens ons 
bleek dat niemand zich echt om dit dossier bekommerde. Kort 
nadien verscheen er aan de ingang van het sportcomplex een 
omgebouwd bushokje, genaamd ‘bringme-box’. We vermoeden 
dat die box daar snel zal vertrekken. 

Misverstanden en hoog kostenplaatje
Er is geen duidelijk voorbereid plan hoe de ‘bringme-box’ in 
Haacht zou moeten werken, er waren technische misverstanden 
over waar de gemeente en waar de firma voor zou moeten zor-
gen. Erger nog: niemand staat nog achter het oplopende prijs-
kaartje van meer dan 9.000 euro per jaar. 

Vraag blijft waarom deze slordige bestelling door het bestuur 
gebeurde en of de gemeente onder het contract uit kan zonder 
grote kosten. Wij betreuren dat dit kon gebeuren en blijven het 
project vanuit de oppositie kritisch volgen.

Schorisgat verdient regelmatiger onderhoud
De meerjarenplanning van de gemeente bulkt van de voornemens om te investeren in 
nieuwe � etsinfrastructuur. Helaas merken we daar tot op vandaag nog niet veel van. 
Meer nog: Haacht behaalde een onvoldoende op het laatste gemeentelijke � etsrapport. 
Het verbaast de N-VA dat zelfs het onderhoud van Schorisgat, een van onze belangrijkste 
� etsverbindingen, te wensen overlaat.

Het gedeelte dat bestaat uit het waterdoorlatende hyperpuzzolaan, een dolomietachtige laag, 
ligt er slecht bij. Nochtans rijden hier dagelijks honderden schoolkinderen over. Het is voor-
zien dat de laag elke tien jaar wordt onderhouden (lees: vervangen). Dat is duidelijk te weinig.

Oncomfortabel en onveilig
De putten en oneffenheden in het wegdek van Schorisgat worden steeds dieper. Momenteel 
is het oncomfortabel om er te fietsen, binnenkort kunnen we van een fietsonveilige situatie 
spreken. De burgemeester beloofde de putten te vullen. De N-VA vroeg echter een structurele 
oplossing, namelijk een sneller onderhoud van Schorisgat. 

Niemand staat achter het prijskaartje van meer dan 
9.000 euro per jaar voor een zogenaamde ‘bringme-box’.

dr. Jo Vandesande 

Frank Vannetelbosch
Gemeenteraadslid
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Van links naar rechts: gemeenteraadslid 
Annik Olbrechts, bestuurslid Lieve 
Vanhaegt, gemeenteraadslid en 
ledenverantwoordelijke Marleen 
Wouters, bestuurslid Myriam 
Machtelinckx, fractievoorzitter 
Marc Vermylen, penningmeester 
Ronny Briers, voorzitter Kristel 
Godyns, gemeenteraadslid en 
jongerenverantwoordelijke Frank 
Vannetelbosch, websiteverantwoorde-
lijke Nicolas Pierre en gemeenteraadslid 
en communicatieverantwoordelijke Bert 
Francois.

Niet op de foto: lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst en 
secretaris Marina Van Steenweghen 
en ondervoorzitter Jessy Van Hoof.

Stress in de Spreeuwenstraat
Al enkele jaren is er sprake van de a� raak van de 22 seniorenwoningen in de Spreeuwenstraat. Er zouden gloednieuwe 
stapelwoningen komen waarnaar diezelfde bewoners kunnen terugkomen als ze dat wensen en kunnen. Maar ondertussen 
zitten ze toch met stress en veel vraagtekens.

De bouwaanvraag werd vorig jaar in maart al bij de gemeente verwacht. Maar een jaar later was ze nog altijd niet binnen. 
De afbraak kan naar schatting pas zes maanden na de goedkeuring van de bouwaanvraag gebeuren.

N-VA vraagt duidelijkheid
Marc Vermylen vroeg op de gemeenteraad om duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners. Voor N-VA Haacht blijft het 
betwistbaar dat er drie blokken van acht woningen en één blok van tien woningen gebouwd zouden worden buiten de ring 
van Haacht en vlak tegen het landschappelijk waardevolle Haachtse Broek. We maken ons ook zorgen over de inkijk vanuit 
de woonblokken, die tot drie verdiepingen hoog zouden zijn. 

Alle bijtjes helpen
In april startte N-VA Haacht met de verkoop van bijvriendelijke 
bloemenzaadbommetjes. Met de bloemen kan u grauwe braak-
liggende terreinen, saaie graskanten of uw eigen tuin opfleuren.

DOE MEE EN WIN
Want in april gezaaid, is eind mei een prachtig bloeiend bijen-
restaurant. Net op tijd dus om er een foto van door te sturen via 
onze Facebookpagina en deel te nemen aan onze tweede ‘Week van 
de Bij’-fotowedstrijd. De mooiste bloemenweide en het origineelste 
zelfgemaakte bijenhotel worden beloond met een prachtige prijs.

Onze bestuursleden 
staken de handen uit de 

mouwen voor onze bijen.

In april startte N-VA Haacht met de verkoop van bijvriendelijke 

Bestellen kan via voorzitter Kristel (sms op 0485 58 41 79 of mail naar kristel.godyns@n-va.be). 
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar een BIJzonder goed doel.

N-VA Haacht heeft een nieuw bestuur

www.n-va.be/haacht
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