
Waarom geen 

Vlaams kartel in Haacht?

Velen vroegen me dat deze zomer. Het kartel doet het goed in de peilingen

en voor de provincieraadsverkiezingen is er wel een gezamenlijke lijst. Dus

waarom trekken we die lijn niet door?

1. De N-VA wil zich niet volledig en definitief verankeren of verkopen aan CD&V en

gaf elke afdeling de vrije keuze. Want zal CD&V wel voldoende Vlaamsvoelend blij-

ven wanneer volgend jaar de lokroep van de federale regering wenkt? Een sterke 

N-VA kan de kartelpartner onder druk blijven zetten. Met de lokale verkiezingen

tonen we aan dat de N-VA wel degelijk in vele gemeenten aanwezig is en

haar verantwoordelijkheid neemt.

2. DNA, de lokale partij waarin de N-VA Haacht al jaren actief is, stelde aan CD&V

een kartelovereenkomst voor met als eis: het vrijwaren van het landschap ‘Achter

Lombaarden’ als landbouw- en natuurgebied. Dit bleek voor CD&V niet te kunnen.

CD&V en ook VLD willen nog een extra bedrijvenzone aan Lombaarden.

Nog meer verkeersdruk op de Kloosterstraat, de Zoellaan, en op het cen-

trum. Met nog meer zwaar verkeer langsheen de lagere school aan het klooster. Dat vinden wij onaan-

vaardbaar. De Haachtse handelaars zijn geen vragende partij voor Lombaarden. Zij willen het handelscentrum zelf

versterken, waarin wij hen zeker blijven steunen! Vooral diegenen die grond bezitten aan de buitenkant van

Lombaarden zijn voorstander van een bedrijvenzone. Zij zien hun grond in waarde stijgen van 200 euro naar 7500

euro per are! 

3. De SP.a steunde wel ons standpunt. Zowel in de voorbije bestuursperiode als nu bleek de SP.a in Haacht een

betrouwbare partij. Het gezamenlijke programma is realistisch, gedurfd én haalbaar. Aan u de keuze. Moeten we

plaats blijven maken voor almaar meer bedrijven, waar dan ook, hoe dan ook? Moeten de belangrijke beslissingen

genomen worden door wie geld heeft? Wij ijveren op een integere manier voor een mooie, dynamische en

verkeersveilige gemeente! Een sterke uitslag van SP.a-DNA maakt de vorming van een meerderheid met enkel

VLD en CD&V onmogelijk. Zo moeten ze met ons onderhandelen en kunnen we hen en Haacht voor historische

blunders behoeden!
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Marc Vermylen
voorzitter N-VA 

Haacht-Boortmeerbeek

1. Roggen Jacques (SP.a) 13. Neefs Freddy (SP.a)

2. De Cat Linda (Groen!) 14. De Bie Luc (SP.a)

3. Bogaerts Jos (SP.a) 15. Boda Charly (SP.a)

4. Vannetelbosch Frank 16. Vervoort Ronald  

5. Huybrechts Monic (SP.a) 17. Van Hove Ine (SP.a)

6. Cauwenberghs Joséphine (SP.a) 18. Van Hool Hugo (SP.a)

7. Cavents Gerd (Groen!) 19. De Troyer Paul (Groen!)

8. De Bruyne Trees (onafhankelijke) 20. Gielens Evi (SP.a)

9. Parys Sandra (SP.a) 21. Lemaitre Bernard (Groen!)

10. Vandepitte Joke  22. Verbeeck Marc (SP.a)

11. Messens Sophie (SP.a) 23. Vermylen Marc  

12. Jaubin  Paula 

6 jaar
garantie!

Hoe stem ik geldig?

Om goed te stemmen een bolletje aanstippen:

- ofwel aan de kop van de SP.a-DNA lijst - ofwel achter de naam van één

of meerdere kandidaten van dezelfde lijst

Uw stem is volledig en geldig

zolang u op 1 lijst blijft. 

U mag dus gerust voor meerdere

kandidaten stemmen!

SP.a-DNA

LIJST

1



MET DE N-VA-KANDIDATEN
KIEST U VOOR ZES JAAR GARANTIE!
Onze  kandidaten hebben ambitie en staan klaar voor de volgende bestuursperiode. De N-VA
bekleedt momenteel twee mandaten met schepen van Jeugd, Sport en Cultuur  Marc VERMYLEN
(N-VA/DNA)  en gemeenteraadslid Paula JAUBIN (N-VA/DNA). Beiden zijn reeds van in 1976 actief
in de Haachtse politiek. Met die ervaring en met blijvende inzet hebben ze de voorbije zes jaren
mooie resultaten geboekt in soms moeilijke omstandigheden.

Paula JAUBIN (N-VA/DNA), is in de gemeenteraad een autoriteit als het op fietsbeleid aankomt.
Zij is de sturende kracht geweest achter heel wat kleine en grote ingrepen voor de zwakke weg-
gebruikers. Anders dan vele anderen in de gemeenteraad gaat zij, zonder politieke spel-
letjes, steeds voor het algemeen belang en voor het gezond verstand! 

Frank VANNETELBOSCH (N-VA/DNA), 4de plaats lijst SP.a-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 tijdens het weekend 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 (N-VA/DNA), 10de plaats lijst SP.a-DNA
Woont in Haacht en studeert voor leerkracht talen. Ze is afgevaardigde van de scouts in de jeugd-
raad, waar ze opvalt door haar nuchtere aanpak. Zo komt er op haar initiatief een oefenterrein voor
het behalen van een rijbewijs. Wat Joke ook heel graag doet, is temidden van haar vele vrienden
pret maken bij Claude.

Ronald VERVOORT (N-VA/DNA), 16de plaats lijst SP.a-DNA
Als Haachtenaar wil Ronald opkomen voor een menselijke aanpak van ruimtelijke orde-
ning. Ronald verdient zijn brood als vertegenwoordiger bij Helico en in zijn vrije tijd ijvert hij voor
Stade Haacht, voornamelijk voor het jeugdvoetbal.

Marc Vermylen (N-VA/DNA), LIJSTDUWER SP.a-DNA (plaats 23)
Merelstraat 40, Haacht
T. 0476 60 16 08 / 016 60 51 36
Schepen van Jeugd, Sport, Cultuur en Toerisme 
Een overzicht van de resultaten van zes jaar inzet 
kan u lezen op de blz. hiernaast. 
Blog en andere kandidateninfo: www.dnahaacht.be >> nieuw >> 8 oktober
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JEUGD: jeugdhuis, Jongeren Advies Centrum en creatie van
repetitieruimte in Studio2000 • fuifmogelijkheden in feestzaal
Breugels Gasthof voor Haachtse jeugdverenigingen • borden
vakantietijd spelende kinderen • skateterrein aan de sporthal
• lokalensubsidies voor jeugdverenigingen.

Bij de opening van het JAC in Studio2000

SPORT: oprichting sporthal • Haachtse jeugdbekers en
Haachtse selectie • van 1400 naar 2000 sporters met gedi-
plomeerde trainers • van 1 naar 12 sportweken per jaar  •
uitwerking oplossingen voor zonevreemde sportterreinen • de
sportbus • erkenning Haachtse sportdienst door Bloso • deel-
name aan 3 sportlinten • sportactiviteiten voor senioren, jon-
geren en mindervaliden • vernieuwing kleedkamers Cloetens-
stadium • uitbreiding sportvelden Cloetensstadium • creatie
diverse petanquebanen.

Gemeenteraadslid Paula Jaubin en schepen Marc
Vermylen bij de feestelijke opening van de ‘nieuwe
Oude Hansbrug’

CULTUUR: Diaporama, film én toneel in Studio 2000 •  kunst-
opleidingen • 11 juli-vieringen met Vlaamse kleinkunst (Jan
De Wilde, Willem Vermandere, Bart Herman, Miel Cools,
Johan Verminnen) • jaarlijkse deelname aan het Festival van
Vlaanderen in de kloosterkerk van Tildonk • avondlessen
Engels, Frans, Spaans, Italiaans, computer, dans, djembé, spel-
ling • inzet van vrijwilligers • erkenning GC Studio 2000 door
de Vlaamse gemeenschap • intergemeentelijke culturele
samenwerking • bibliotheeksamenwerking met Boortmeer-
beek (Habobib met meer DVD’s en CD’s, meer mogelijkheden
in Tildonk) • voorbereiding uitbreiding bib in Haacht • thuis-
bezorging boeken voor minder-mobiele mensen • Haachtse
kunsttentoonstellingen.

Meer stimulansen voor kunst

TOERISME: bewegwijzerde wandelingen • natuurwandelpad
Haacht-Wakkerzeel • aansluiting bij het toeristisch fietskno-
pennetwerk Antwerpen-Limburg • restauratie Oude
Hansbrug • stimulansen voor Tildonk Bloemendorp, Swing,
Jan Primusfeesten en Kunst aan de Einder • toeristische wan-
delkaarten • BPA Arboretum Wespelaar, een nieuwe stap naar
ruimere openingsuren en betere toegankelijkheid van het
prachtige domein de Spoelberch • oprichting VVV Dijleland •
voorbereiding fietsverhuurdienst aan de sporthal • akkoord
fietsersbrug naar Tremelo-Ninde • kringlooptuin Wakkerzeel •
bemiddeling voor meer media-aandacht voor Wakkerzeel als
kunstdorp (o.m. Radio2 en Vlaanderen vakantieland).

Bespreking met Vlaams minister van Toerisme 
Geert Bourgeois (N-VA)

Naast al deze initiatieven behielden we natuurlijk ook wat
waardevol was: het aperitiefconcert, de Roefel, de viering van
50-jarigen, de bibliotheekwerking, de kampioenenviering, de
kroegentocht …

N-VA: RESULTATEN VAN ZES JAAR INZET

N-VA Haacht: lijst 1 SP.a-DNA
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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.

Fo
to

: 
Jo

ris
 H

er
re

go
ds VERNIEUWENDE VISIE OP MIGRATIE EN ASIEL

De N-VA slaagde er reeds in haar standpunten over inburge-
ring in beleid om te zetten via het inburgeringsdecreet. Nu
heeft ze ook een vernieuwende visie op migratie en asiel uit-
gewerkt, die daar naadloos op aansluit. Europarlementslid
Frieda Brepoels licht toe. "De N-VA richt zich op vier ver-
schillende onderdelen van de
migratieproblematiek.
Asielzoekers moeten na een
korte procedure duidelijkheid
krijgen over hun statuut.
Wanneer ze afgewezen worden,
moeten eventuele beroepsproce-
dures vanuit het buitenland
gevoerd worden. Illegale immi-
granten kunnen enkel geregulari-
seerd worden wanneer ze aan
strikte criteria (o.a. inzake inbur-
gering en kennis van onze taal) voldoen. Anders worden ze
gerepatrieerd. Illegaliteit kan immers niet gedoogd worden.
De criteria om gebruik te maken van gezinshereniging en
gezinsvorming moeten strenger worden. Misbruiken worden
hard aangepakt. De N-VA wil wel dat economische migratie
mogelijk wordt om knelpuntvacatures in te vullen. De voor-
keur gaat daarbij uit naar EU-burgers, die door het vrij ver-
keer van werknemers gemakkelijk bij ons tewerkgesteld
kunnen worden."

N-VA BIEDT 6 JAAR GARANTIE
In 2004 trokken we naar de Vlaamse
kiezer met de slogan 'u verdient meer
respect'. De uitdaging: paarsgroen
bestuurt met weinig respect, met uw
hulp wil het Vlaams kartel CD&V/N-VA
dat veranderen. En de N-VA zorgde
voor een ommekeer in het Vlaamse
regeringsbeleid. Denken we maar aan
het nieuwe beleid inzake verplichte
inburgering. Op 8 oktober wil de N-VA
die lijn doortrekken. Die dag kiest u uw
lokale en provinciale bestuurders voor
de volgende zes jaar. Kiezen voor de 

N-VA staat garant voor zes jaar
degelijk, betrouwbaar en be-
taalbaar beleid. In welke situa-
tie ook, respect is de leidraad van
ons politiek handelen. Mensen

bouwen zelf hun eigen leven uit,
maar de overheid moet wel mensen

steunen bij hun keuzes: het stichten van een
gezin, het zoeken naar een job, het
(ver)bouwen van een huis, het opstarten
van een zaak, de zorg voor anderen, het
samenleven in een buurt, het engagement
in een vereniging.

De N-VA hield onlangs een congres
over lokale economie onder het 
voorzitterschap van Jan Peumans,
Vlaams parlementslid en burge-
meester van Riemst. Als het van de 
N-VA afhangt, moeten alle Vlaamse
gemeenten een beleidsplan voor de

lokale economie opstellen afgestemd op de eigen behoef-
ten. Uitgangspunt daarbij is het scheppen van een bedrijfs-
vriendelijk klimaat inzake belastingen, administratie en ruim-
telijke ordening. De N-VA schuift hierbij vijf principes vooruit
bij het ontwikkelen van een lokaal economisch programma. 
1. De gemeenten moeten zorgen voor een bedrijfsvrien-

delijk klimaat, zowel op administratief vlak als inzake fis-
cale politiek en ruimtelijke ordening. 

2. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet gebeuren in

samenspraak met de lokale kmo’s en middenstand en de
organisaties die hen vertegenwoordigen. 

3. De gemeenten moeten werk maken van kernverster-
kend beleid wat betreft de distributiesector. 

4. Nog meer dan in het verleden moet aandacht besteed
worden aan de problemen in verband met mobiliteit en
veiligheid waarmee ook kmo’s en middenstanders
geconfronteerd worden. 

5. De steden en gemeenten, maar ook de ondernemingen,
hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid inzake
werkgelegenheid in het algemeen en de lokale sociale
economie in het bijzonder. 

BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTEN

U wilt de N-VA-brochure ‘Lokale Economie’ 
of de N-VA-visie op migratie en asiel ontvangen? 

Stuur een bericht naar 
info@n-va.be of  bel T. 02 219 49 30.

Bart De Wever
voorzitter N-VA

6 jaar
garantie!


