
DNA (De Nieuwe Aanpak) bestuurt, werkt en informeert  
ook in Tildonk en Wakkerzeel-Kelfs 

Speciale oplage van het DNA-krantje op 1600 ex.  oktober 05.  

DNA ontstond uit de Volksunie en Agalev en is nu een lokale partij met steun van N-VA en Groen!  
DNA heeft drie verkozenen in de gemeenteraad: Marc Vermylen, Linda De Cat en Paula Jaubin. Gerd 
Cavents zetelt in het OCMW. Met uw steun zullen we volgend jaar groeien!  
Dit krantje ontbeert nog de grootte, de glitter en glamour van de andere partijkranten in Haacht, maar 
met minder geld maken we wel een inhoudelijk sterker product! Net zoals we met minder geld ook  

BETER BESTUREN!     
Je vindt ons ook op www.DNAHAACHT.be 

Tildonk: 
Festival van Vlaanderen op zondag 30/10 in de Kloosterkerk. 
Op initiatief van DNA-Schepen van Jeugd, Sport en Cultuur Marc Vermylen verwelkomt Tildonk nu al 
voor de 2de maal het Festival van Vlaanderen in de prachtige, geklasseerde kloosterkerk. Op zondag 30 
oktober kan iedereen er terecht  (toegang via de Kouterstraat) voor een optreden om 11u30 van Capilla 
Flamenca Het lof der liefde . 
We danken hiervoor het Ursulinenklooster en de Sint-Angelaschool, waarmee we goed willen blijven 
samenwerken zodat het prachtige erfgoed van klooster en school gebruikt en bewaard kan blijven.   
Na het concert, om 12u30 biedt de gemeente een aperitief aan. vvk   7,5 (016/269430);  kassa  9.  

Tildonk: 
Geen zwaar verkeer meer in het dorp.  

De NV Zeekanaal stelde aan de gemeente Haacht haar plan 
voor om de industriezone Hambos gedeelte achter Trebos 
te ontsluiten. Meest logisch is het doortrekken van de 
vaartdijk richting Wijgmaal, maar het stadsbestuur van 
Leuven blokkeert dit al jaren. Een ander plan met tunnel of 
brug over het spoor en richting Wijgmaalsesteenweg werd 
om dezelfde reden naar de prullenmand verwezen.    

Het nieuwe plan voorziet nu een weg richting vaartdijk-
Tildonk. DNA verzet zich tegen dit plan zolang er geen 
goede oplossing voor het zware verkeer in Tildonk is. 
Tildonk dorp moet verkeersveiliger. Extra industriezones 
zonder navenante inspanningen voor Tildonk dorp zijn 
onaanvaardbaar.  

Kelfs:  
Heraanleg fietspad   

H e t f i e t s p a d l a n g s d e 
Wijgmaalsesteenweg ter hoogte van het 
kruispunt met Wilgen en Waterstraat ligt 
er schabouwelijk bij. Het hele kruispunt 
ligt vol putten, wat vooral voor fietsers 
maar ook voor andere weggebruikers 
gevaarlijk of op zijn minst vervelend is.   

Dankzij ons voorstel wordt dit kruispunt 
bij de volgende asfalteringen mee 
aangepast. Liefst zien we een fietspad dat 
zijn niveau behoudt langs de 
Wijgmaalsesteenweg (dus zonder 
drempels voor fietsers) .  

Doe op zondag 30/10 de Sprookjeswandeling in Wakkerzeel

 

Op 30 oktober organiseert VVV Dijleland een wandeling voor kinderen en hun ouders. De kinderen 
worden ruim 2 uur geboeid door diverse vertellers terwijl we door het mooie Wakkerzeel wandelen. 
Deelname : gratis ! Iedereen welkom ! Vertrek 14u  aan de kerk. 
info: Marc Vermylen, bestuurslid VVV Dijleland, 0476/601608. 
Noteer ook maandagavond 31/10:  de Haloweenwandeling  tvv VK Wakkerzeel ! 

Tildonk: nieuwe sociale woningen in de Postweg 
Het OCMW van Haacht werd als één van de zeven projecten geselecteerd voor de Meesterproef. Jonge 
architecten zullen, bijgestaan door de Vlaamse Bouwmeester Bob Van Reeth, sociale woningen bouwen 
in de Postweg 23, waar de huidige woning reeds tientallen jaren leeg staat. Het project zal gerealiseerd 
worden met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant, zodat het aan de  
Haachtse gemeenschap weinig zal kosten. 

http://www.DNA


Tildonk: 
Verfraaiing van het dorp!  

Dit jaar doet het gemeentebestuur (waar DNA 
deel van uitmaakt) opmerkelijke inspanningen 
om Tildonk dorp mooier en veiliger te maken. 
Dat is iets waar ondermeer de werkgroep 
Tildonk Bloemendorp al jaren voor ijvert. Na 
de bloemenpiramide langs de Lipsestraat werd 
nu het verloren hoekje Zuiddijk-
Persoonsstraat  bebloemd.  

Zopas nog werden de voetpaden van de P. 
Lamber tzdreef , de Dorpstraat , de 
Ambachtstraat, de Persoonsstraat, de Zuiddijk 
en een gedeelte van de Bukenstraat vernieuwd.   

Maar we merken ook dat meer en meer 
inwoners speciale inspanningen doen om hun 
voortuinen of gevels te bebloemen, waarvoor 
onze dank!  DNA wil ervoor ijveren dat de 
gemeente in de toekomst nog meer 
uitgesproken inspanningen doet om het karakter 
van Tildonk Bloemendorp te versterken.  

Wakkerzeel: 
Vlaams-Brabant bewegwijzert wandeling   

DNA-schepen Marc Vermylen herwerkte de vroegere 
VTB-wandelingen naar strenge normen en kreeg zo 
provinciale steun voor de aanleg van drie wandelingen 
in onze gemeente. In Wakkerzeel resulteert dat in de 
kunstdorpwandeling . De bewegwijzering zal in 

november gebeuren. In december komt er een 
begeleidend boek met diverse wandelingen in Noord-
Dijleland. 

nieuwtjes over Sas en vaart:   

Door aanwending van de waterkracht en de 
niveauverschillen op het kanaal Leuven-Dijle zal het 
Sas te Tildonk voor een 70-tal gezinnen elektriciteit 
kunnen produceren. Daarnaast zal de werking van het 
Sas zelf ook met deze elektriciteit gebeuren!   

DNA drong bij de NV Zeekanaal aan op een 
bespoediging van de werken aan de rechteroever van 
het kanaal. Er gebeurden reeds (fiets)ongevallen door 
de slechte staat van het fietspad.   

De brug te Tildonk draagt nu de naam Kruineikebrug  
Haacht maar zal eerlang herdoopt worden naar 
Kruineikebrug Tildonk .  

Op onze vraag en via steun van Kanaaltochten 
Brabant, plaatst de NV Zeekanaal toeristische borden 
op diverse plaatsen aan De Beekhoeve, Het park de 
Spoelberch, Tildonk dorp en Het Sashuis.  Hagok 
schreef de teksten. Plaatsing ten laatste in november, 
beloofde men ons

  

WWW.DNAHAACHT.BE 

Op zaterdag 26/11 om 20u organiseert 
DNA in de Hertog Jan I-zaal van Studio 
2000, Stationsstraat 9 te Haacht,  een 
praatcafé rond energie. Wat kan je doen 
om de energierekening in bedwang te 
houden? Al zeker kan je eens komen 
meepraten en luisteren!  
Gratis toegang. Iedereen welkom! 

Voor reacties of meer info kan je terecht bij 
onze verkozenen en op www.dnahaacht.be    

marc.vermylen@haacht.be (0476/601608)   
linda.de.cat@telenet.be (0474/995998) 
caventg@hotmail.com (0477/206607)   
Paula Jaubin (016/600701)   
Voorzitter en ver.uitg. Annemie De Coninck  
Wijgmaalsestwg 62 Wakkerzeel. 
vincken.deconinck@telenet.be(016/604830) 

DNA-schepen 
Marc Vermylen 

DNA-schepen 
Linda De Cat 

http://WWW.DNA
http://www.dnahaacht.be
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