
De kritiek als basis van echte democratie

De Nieuw-Vlaamse Alliantie in Haacht combineert de ervaring en Vlaamsgezindheid

van de vroegere VU-generatie met de gedrevenheid en de meer rationele benade-

ring van de jongeren. Bij de N-VA werken we graag samen met kritische en recht-

lijnige mensen. In Haacht nemen we daarom deel aan de volgende gemeente-

raadsverkiezingen via het kartel SP.a-DNA. 

Gendebien van het vroegere Rassemblement Wallon maakte in Knack (nr. 23)

brandhout van het systeem van coalitievorming in België: ‘De PS maakte in Wallonië

altijd en overal mooi weer. De andere partijen hebben ook nauwelijks weerwerk

geboden, uit angst om bij een volgende formatie uit de boot te vallen’.   En eerlijk

gezegd: we kunnen hem volgen. Ook op vlak van gemeenteraden. Ook in

Vlaanderen. De  partijen ontzien mekaar in de hoop volgende keer te mogen deel-

nemen aan de nieuwe meerderheid. De kritiek verstomt, zeker in de aanloop naar

de verkiezingen. 

De veelbesproken hervorming van het kiesdecreet is daarom een gemiste kans.

Een partij die voldoende stemmen behaalt moet volgens ons in evenredigheid

deel uitmaken van het college. En kan daar kritisch blijven. Het is de kiezer die

over de partijen moet oordelen, niet de concurrentie!  

Maar deze noodzakelijke hervorming is er nog niet. Toch durven wij de uitdaging

aan. Opbouwend kritisch. De N-VA als alternatief voor machtspolitiek en voor

anti-politiek. We hopen je vandaag of morgen te overtuigen van onze correcte

ingesteldheid en van onze bekwaamheid. We vragen uw steun op zondag 8

oktober. En mocht je tijd vrijmaken voor een steunend pintje op onze ‘Kaas en

Bieravond’ op 7 juli dan zijn we pas echt goed vertrokken! 
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OPBOUWEND KRITISCH: HET N-VA-KRANTJE

Marc Vermylen

voorzitter N-VA 

Haacht-Boortmeerbeek

‘DE N-VA IS HET

ALTERNATIEF VOOR

MACHTS- EN

ANTI-POLITIEK.’

ActiviteitenActiviteitenActiviteiten 
Hierbij nodigen we u vriendelijk uit in

de parochiezaal van Haacht-Station
op vrijdag 7 juli vanaf 18u voor

De zoete iN-VAl

Kaas- en /of
Bieravond,

met lekkere 
hapjes en 
drankjes. 



KEN JE ONZE N-VA-KANDIDATEN AL?
Frank VANNETELBOSCH
(Spa-DNA)
woont op de Grote Baan in
Wespelaar. Hij is 21 jaar. Frank is
secretaris van de N-VA Haacht-
Boortmeerbeek en van DNA.
Mountainbiken op modderige 
parcours in de weekends met
vader Jan, trainer in Tildonk van 
de eerste ploeg, is de ideale 
ontspanning na een drukke week
in Leuven waar hij Rechten 
studeert aan de KUL.

Joke VANDEPITTE (Spa-DNA)
Woont in Haacht en studeert voor
leerkracht talen. Ze is afgevaardig-
de van de scouts in de jeugdraad,
waar ze opvalt door haar nuchtere
aanpak. Zo komt er op haar voor-
stel een oefenterrein voor het
behalen van een rijbewijs. Wat
Joke ook heel graag doet is temid-
den van haar vele vrienden pret
maken bij Claude.
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Paula JAUBIN
(Spa-DNA) Woont te Haacht-
Station, zit in haar 12de jaar als
gemeenteraadslid en was voordien
ook al OCMW-raadslid. Paula is
bestuurslid van de Gezinsbond.
Maar Paula is nog zoveel meer. Het
minste wat je van Paula kan zeg-
gen is dat ze zeer sterk sociaal
geëngageerd is. Ze staat letterlijk
altijd klaar -veelal met de fiets- om
haar medemens te helpen, zowel
met daden als met woorden.

Ronald VERVOORT
(Spa-DNA)
Als Haachtenaar wil Ronald 
opkomen voor een menselijke aan-
pak van ruimtelijke ordening.
Ronald verdient zijn brood als 
vertegenwoordiger bij Helico en in
zijn vrije tijd ijvert hij voor Stade
Haacht, vooral dan voor het 
jeugdvoetbal.

Marc VERMYLEN (SP.a-DNA)
Lijstduwer Marc Vermylen is schepen van Jeugd,
Sport, Cultuur & Toerisme. Marc zet zich via de
Volksunie al sinds 1976 in voor onze gemeente. 
De sporthal, Studio 2000, de fiets- en wandelpaden
en de nieuwe oude Hansbrug zijn maar enkele van
de verwezenlijkingen waar hij mee voor zorgde. 
Marc is personeelsverantwoordelijke bij Lufthansa
Technik. Op donderdagavond ontspant hij zich bij 
het overigens uitstekende lokale koor ‘Enchanté’.

EEN NIEUWE POLITIEKAZERNE? 
EERST NIEUWE COMPUTERS AUB!
De kost voor de politiezone Haacht (met de gemeenten Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek)
steeg voor  Haacht van 30 miljoen fr. (750.000 euro) in 2001 tot meer dan 50 miljoen fr.  (1.250.000
euro) in 2006. Voor Keerbergen en Boortmeerbeek was de stijging navenant. Wij vonden de
belastingdruk in Haacht én Boortmeerbeek al hoog genoeg. Een kritische benadering drong zich op.

Bij de bespreking van de begroting 2006 vroeg en verkreeg politieraadslid Marc Vermylen (DNA)
dat de studiekost voor de bouw van een nieuwe kazerne geschrapt werd. Een nieuwe kazerne zal
zeer veel geld kosten aan de drie gemeenten, terwijl de bestaande huisvesting toch niet min is: de
politiezone gebruikt een nieuw gebouw bij het gemeentehuis in Keerbergen, de rijkswachtkazerne
te Haacht, het vroegere gemeentehuis in Boortmeerbeek en een aanbouw bij het gemeentehuis in
Haacht. Wat zou men trouwens met deze gebouwen -waar niet veel mee mis is- doen?

Wat wel dringend nodig is zijn kleine aanpassingen bv. de aanschaf van meer computers. Nu is er
vooral op de dienst interventie een schrijnend gebrek aan middelen. We vragen dat daar bij voor-
rang iets aan gedaan wordt. 

Liever kleine maatregelen met grote gevolgen dan …
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MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL!

N-VA VRAAGT EEN BETERE PARKING IN DE KOUTERSTRAAT

MOOIERE RONDE PUNTEN

Dit is een mooi initiatief!  De opmerkingen, die deelnemende fietsers
noteren, zijn meestal klachten over de slechte fietspaden. 

Er is nog veel werk te verzetten om de fietsers voldoende comfort te
bieden. Op vraag van DNA-raadslid Paula Jaubin werden op de kruising
van de El Willemslaan en het verbindingsstraatje naar de Grote Baan
(zie foto) twee valkuilen weggewerkt met een metaalplaat die over de
weggoot gespannen werd. Een zeer geslaagd iets waarvoor dank aan
onze technische ploeg. Voor herhaling vatbaar: we weten nog veel
andere probleempunten…

Brouwerij Haacht wenste één van de ronde punten in de
streek op te smukken met een brouwketel en gaf uiteindelijk
de voorkeur aan het rond punt op Haacht-Station, omdat
daar het grootste aantal passanten zijn. Wat ons dan op het
idee bracht om het ronde punt aan het Klooster te Haacht als
tentoonstellingsruimte ter beschikking te stellen van plaatse-
lijke kunstenaars. Het resultaat mag er best wezen vinden we.
‘ Louis en Louiske’, Cultuurbeleidscoordinator Luc Van Rillaer,
plaatselijk kunstenaar Peter Van de Vyver en schepen Marc
Vermylen openden de tentoonstellingsruimte op de rotonde.
Het kunstwerk ‘Dialoog’ toont uit twee handen die een geani-
meerd gesprek  begeleiden. 

De asfaltparking aan het kerkhof en bij de terreinen van FC VV
Tildonk -die nog in goede staat was!- werd op een ongeluk-
kig moment weggeschraapt, om ze nu om te toveren tot een
inderdaad mooi geheel. Als dit kon moet zeker ook een ver-
betering en  vergroting van de parking in de Kouterstraat
mogelijk zijn.  De  kloostergemeenschap die eigenaar is en de

school die recht van gebruik heeft zijn hier vragende partij.
Maar ook Tildonk dorp wint bij extra parkeermogelijkheden.
Eerste stap hiervoor is een gesprek en de opmaak van een erf-
pachtovereenkomst, waarin het akkoord van alle partijen
bekrachtigd wordt.
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EINDELIJK: HET DIJLEBRUGJE NAAR TREMELO KOMT ER! 
Jaren geleden al vroegen leden
van de VVVG (de Vlaamse
gepensioneerden van Haacht,
die wekelijks door onze streek
fietsen) aan Marc Vermylen
(DNA) om een brugje voor fiet-
sers en voetgangers te voorzien
over de Dijle, op de plaats van de
vroegere overzet ter hoogte van
Tremelo-Ninde en de Bessem-
hoefweg.  

Een puik voorstel en een goede
zaak voor de zwakke weggebrui-
ker en voor het fietstoerisme.
Scholieren naar Don Bosco,
werknemers naar de Brouwerij
Haacht, marktbezoekers uit beide
gemeenten en  scholieren uit
Scharent en Wakkerzeel-Kelfs
richting Keerbergse scholen zul-
len een  korter, mooier én veiliger traject kunnen volgen. Het
brugje verbindt ook twee routes van het Dijlenetwerk.

We klopten bij de provincie aan
en verkregen er een belofte van
toelage van 30%. De gemeente-
raad van Haacht ging in januari
2002 akkoord met het voorstel,
maar Tremelo had toen met de
bouw van het nieuwe gemeente-
huis andere katten te geselen. Bij
de opening van het toeristisch
project ‘van het mooiste naar de
grootste’ (een toeristisch dagar-
rangement voor groepen met
bezoek aan de antitankgracht en
het Damiaanmuseum) werd de
vraag nog maar eens voorgelegd
aan de afgevaardigden van onze
buurgemeente; ditmaal met suc-

ces. De gemeenteraad van mei 2006
keurde ook voor Tremelo het principe
goed. 

Haacht kan nu overgaan tot de aanduiding van een ontwer-
per. We verwachten een realisatie in 2007.

Schepen Marc Vermylen en buurtbewoner
Ronald Vervoort (neef van de laatste 
veerman tussen Haacht en Tremelo-
Ninde…) aan ‘het Schipke’, plaats van de
vroegere overzet.
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■■■■     Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

VOORNAAM EN NAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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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Onlangs erkende het Vlaams Parlement de
Vlaamse gebarentaal als een taal, even-
waardig aan het Nederlands. Aan de basis
van deze unanieme beslissing ligt Vlaams
parlementslid Helga Stevens (N-VA). Deze
dove advocate zet zich sinds jaren in opdat
doven en slechthorenden een volwaardige
plaats in de samenleving kunnen innemen. In
het Vlaams Parlement wist zij de collega’s van
het nut van haar voorstel te overtuigen. 
De erkenning van de
Vlaamse gebarentaal
is voor Helga geen
eindpunt. De vol-
gende stap is de uit-
breiding van het
aantal tolkuren en
een regeling beko-
men voor het onze-
kere statuut van
gebarentolken. 

DREIGT STILLE DOOD VOOR

JEUGDSANCTIERECHT?

De moord op Joe Van Holsbeeck heeft de poli-
tieke neuzen zo brutaal op de feiten geduwd dat
maatregelen zich opdringen. De dodelijke aan-
slag is er niet zomaar gekomen. Hij heeft te
maken met een gebrek aan opvoeding en pre-
ventie, maar ook met de onmacht om  jongeren
te bestraffen die de normen en de waarden van
onze samenleving weigeren te eerbiedigen.
De politieke wereld in Vlaanderen wil dat jeug-

dige criminelen passend gestraft worden, in de hoop
dat ze na verloop van tijd weer integreren in de
maatschappij. Maar zoals in België zo vaak het geval
hebben Vlamingen en Franstaligen over het hoe en
wat een andere mening. De paarse regering wil die
tegengestelde visies in een compromis met mekaar
verzoenen. Het resultaat is er dan ook naar: een wet
die niemand tevredenstelt, een gemiste kans!
Daarom vraagt N-VA-voorzitter Bart De Wever de
overheveling van Justitie naar de gemeenschappen. 

HARDWERKENDE VLAMING…
‘200.000 nieuwe jobs’, ‘minder belastingen’, ‘aandacht voor de

hardwerkende Vlaming’,… Stuk voor stuk kreten van de
VLD om aan te tonen dat ze goed bezig zijn. Uit

onderzoek door het weekblad Trends, blijkt nog-
maals dat deze kreten niet meer zijn dan holle reto-

riek: koppels uit de hogere middenklasse, kunnen
na aftrek van belastingen en na het ver-

rekenen van sociale premies en kortin-
gen, minder uitgeven dan kop-
pels met een lager loon. Hard
werken loont dus niet!

…VERDIENT BETER!
Integendeel! Het paarse regeringsbeleid van Verhof-
stadt ontmoedigt werken en ondernemen.
Dat uitgerekend een regering met een liberale premier
dit systeem in stand houdt, is onbegrijpelijk. Is dit de
prijs die VLD’er Verhofstadt moet betalen om overeind
te mogen blijven? De ‘hardwerkende Vlaming’ ver-
dient beter! Vandaar dat de N-VA een pak maatre-
gelen voorstelt om onder andere de lokale eco-
nomie aan te zwengelen.
Wie dit plan wil ontvangen, kan het aanvragen via
info@n-va.be  of T. 02 219 49 30.

■ BOURGEOIS VDT. VROUW(EN)!  
De mediacampagne van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois voor meer topvrouwen
bij de Vlaamse overheid, blijkt een succes. Bijna de helft van de 671 sollicitanten voor de 32 vacante
topfuncties is een vrouw. “Dat is een fantastische vooruitgang,” zegt minister Bourgeois tevreden.
“Uiteraard worden alle sollicitanten beoordeeld op hun kwaliteiten. De job gaat naar de beste kandi-
daat, man of vrouw. Maar bij een gelijkwaardige kwalificatie na de volledige selectieprocedure, zal de
voorkeur wel uitgaan naar de vrouwelijke sollicitant”, aldus Bourgeois. 


