
DNA is een Haachtse partij die sinds1994, los van en samen met de traditionele
grotere partijen vorm geeft aan onze gemeente. DNA laat zich vooral beïnvloe-

den door u en door overlegorganen als de Sportraad, de Cultuurraad en de
Milieuraad. DNA wil zich niet laten ‘ompraten’ door ‘bouwpromotoren met geld’.

� Met DNA willen we helpen om uw problemen op te lossen en ijveren we voor
een prima werking van gemeente-, OCMW- en politiediensten.

� DNA wil de open ruimte in het algemeen en zeker aan de Lombaardenlaan
behouden voor de landbouwers, de fietsers en de wandelaars. DNA kiest voor
een ruimtelijke ordening op mensenmaat.

� DNA wil vereenzaming en verveling tegengaan door cultuur voor iedereen
bereikbaar en betaalbaar maken. Daartoe ijveren we voor een versterking van
zowel het intergemeentelijk (met onder andere Aarschot) cultureel samenwer-
kingsverband als van de gemeentelijke cultuurwerking in Studio 2000 en de
andere culturele zalen.

� DNA wil meer infrastructuur, steun en
inspraak geven aan de jeugd-, senioren-, cul-
tuur- en sportverenigingen.

� Met DNA mag en kan iedereen ‘die wel kijkt,
luistert, leest en praat’ meedoen onder het
motto: ‘Morgen beter’!

Marc Vermylen 
Voorzitter N-VA/ DNA 
Haacht-Boortmeerbeek

Wat staat er in het ‘to do’ of ‘nog te
doen’-lijstje van de Haachtse
bestuursmeerderheid? We hebben
er nog het raden naar want het ver-
plichte beleidsplan dat werd voor-
gelegd bleef vaag. We vernamen
enkel dat het bestuur in 2009 of
2010 een duur werk plant. We
moeten gokken welk! Een nieuw
gemeentehuis?  Openbaarheid van
bestuur is plots ver weg.  

Ook de begroting bevatte nog geen
vernieuwende elementen. De
enige opvallende wijzigingen tot
nu toe zijn de verhogingen van de
weddes van gepensioneerde sche-
penen met 44%!, de aankoop van
draagbare pc’s (25.000 euro) en
nieuw bureaumeubilair (35.000
euro)  telkens voor de burge-
meester en de schepenen. Toen
DNA mee in de meerderheid was
(2001-2006) werkten we met eigen
materiaal en met kringloopmeu-
bels, maar wij zijn dan ook maar
een kleine partij!

De 
schepenen
gaan meer
verdienen,
maar gaan
ze het 
verdienen ?

Duur bestuur

Haacht
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DNA - De Nieuwe Aanpak

Kritisch, opbouwend, meewerkend!

V.U. Marc Vermylen
Merelstraat 40 - Haacht

MORGEN BETER!

Aan de voorzitter van DNA, Merelstraat 40, Haacht of via marc.vermylen@n-va.be 

Ik doe mee en duid hieronder aan wat voor mij past!
�� ik word lid van DNA tot eind 2008 en betaal slechts 10 euro (rek nr volgt nog XXX).
�� ik wil graag op de hoogte blijven van de belangrijkste Haachtse dossiers en ontvang de

gratis DNA-info hierover.
�� ik kom vrijblijvend naar één van de volgende samenkomsten van DNA (elke laatste vrij-

dag van de maand van 20u tot 22.30u  in het bovenzaaltje van het Brouwershof).

Naam 

Adres
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Op de gemeenteraad van 17 september stelden
CD&V en VLD voor om met computerchips op

de vuilbakken de afvalfactuur te personaliseren
(project DIFTAR). Ze willen dat invoeren vanaf
maart 2008.  Kosten: elk gezin stort 50 euro op een
speciale rekening waar dan per ophaling restafval 1
euro en per kg restafval 0,20 euro afgaat. Per kg GFT
gaat er 0,15 euro af. Per jaar betaalt u ook ruim 10
euro voor het huren van de bakken. Als uw saldo
onder 10 euro zakt krijg je een afvalfactuur aange-
boden. Wanneer je ‘onder nul’ komt blijft je bak

staan. Bij wijziging van bakvolume wordt er 10 euro
aangerekend en een slot op je bak om afvaltoerisme
te vermijden kost je nog eens extra 25 euro. 

Voor DNA zijn de huidige dure restvuilzakken
van 1,5 euro al bedoeld en geschikt om sorteren

aan te moedigen. Invoering van DIFTAR kan voor
ons enkel mits serieuze sociale correcties en mits
compensatie van de reeds ingevoerde waterbe-
lasting. De door ons in ruil hiervoor afgeschafte
huisvuilbelasting werd in het voorstel van CD&V

en VLD immers terug ingevoerd via de
‘1 euro per keer’ regel!

DNA komt op voor het milieu én voor
uw geld!

Dure vuilbak

WEETJES - WEETJES - WEETJES - WEETJES 
TRAGE WEGEN WANDELDAG
DNA ontwikkelde in het kader van de Dag van

de trage (wandel)weg de
prachtige ‘Vijverbossenwande-
ling’ (6 km). En ze organiseert in
samenwerking met het gemeen-
tebestuur en de werkgroep
‘trage wegen’ de plechtige ope-
ning van een nieuw traject van
ongeveer 600 meter dat in de
toekomt een alternatief kan

worden voor de drukke Kruineikestraat (zoals bv.
het Molenspoor in Wakkerzeel dat is voor de
Vinkstraat). Vertrek aan de kerk in Wespelaar op
zondag 28 oktober om 14u. De gemeente zal die dag
de reeds lang bestelde wandelroutekaart voorstel-
len. 

WAAROM MON 
GEEN BURGEMEESTER MEER IS…

Met de VU en later met DNA moesten we niet
weten van voorakkoorden. Maar we ondervonden
in ’82, ’88 en ’94 na telkens behoorlijke uitslagen dat
je dan op de verkiezingsdag ‘te laat’ komt en dat er
geen onderhandelingen volgen. Het maken van een
coalitie, wat nationaal maanden kan duren,  gaat in
een gemeente bliksemsnel. Of het gebeurt gewoon
vooraf!

In 2000 speelde DNA het spel mee en met succes.
En dus willen we nu niet klagen over het voorak-
koord van VLD en CD&V. Dat wil niet zeggen dat
we het prima vinden. Ideaal vinden wij nog altijd
een afspiegelingscollege waarin burgemeester en
schepenen  pro rata van de uitslag en de voorkeur-
stemmen aangeduid worden. Door de mensen zelf
dus!

Ter herinnering geven we nog enkele uitslagen van
vorig jaar mee:

sp.a/DNA 2888 30,46 %  
(Jacques Roggen  849 / Marc Vermylen  613)
CD&V 2671  28,18 %  
(Armand Van Cappellen 846 / Andre Leroy  604)
Vld 2622 27,66 %   
(Mon Fillet  1203 / Ann Somers  491)
Vl. Belang 1299  13,7 %  
(Steven Godefridi  447)

Onze lijst (sp.a/DNA) behaalde het meeste stem-
men maar kreeg net als CD&V en Vld ‘slechts’ 
7 zetels.  Met samen 14 zetels op 23 kon het voorak-
koord in werking treden. 

Wellicht stond in het voorakkoord dat de grootste
partij de burgemeester levert en CD&V behaalde
net iets meer stemmen meer dan Vld… 
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Na een verkiezingsevaluatie kwamen Groen! en N-VA, die allebei via DNA werkten, overeen dat Groen! 
voortaan een aparte werking zou opzetten.  Daarom werd door de overige DNA-leden een nieuw bestuur
samengesteld. 

Voorzitter : 
Marc Vermylen (0476 60 16 08) 
marc.vermylen@n-va.be

Secretaris: 
Frank Vannetelbosch (0479 59 92 69) 
frank.vannetelbosch@n-va.be

Nieuw DNA-bestuur

GEMEENTEBESTUUR NEEMT RISICO’S TEN NADELE VAN TILDONK TENNISCLUB!

Bij de definitieve aanvaarding van de BPA’s op 30 juli had de meerderheid plots een
nieuw idee voor de Tildonkse Tennisclub (TTC), waardoor er een bouwgrond winst is
voor de kerkfabriek en waardoor de voetbalclub voor de extra ruimte moet zorgen. Op
vraag van Marc Vermylen (DNA) of dit idee besproken werd met de betrokken clubs (FC
VV Tildonk  en TTC) én met de hogere overheid bleek dat dit niet zo was. Op de valreep
neemt de meerderheid hier een sprong in het duister. Zeg maar bij matchpunt gokken op
een ace bij een tweede bal. We hopen voor TTC dat die bal ‘in’ is, anders zitten ze in 2009
zonder terreinen!

Penningmeester: 
Paula Jaubin (016 60 07 01) 
paula.jaubin@n-va.be

Bestuursleden: 
Richard De Cuber, 
Joke Vandepitte en Ronald
Vervoort. 

Nieuwe gemeentebestuur knoeit met afwerking BPA’s
Met elf Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s)
wilde het vorige bestuur van Vld, sp.a en DNA

zekerheid en toekomstkansen geven voor het gebruik
van sport –,jeugd- en recreatieterreinen die voordien
fout ingepland waren.  Na veel overleg met hogere
overheden leken ons oplossingen mogelijk voor Chiro
en St. Sebastiaansgilde Wespelaar, Sparta Haacht,
Haachtse Tennisclub, St. Sebastiaansgilde Haacht, de
Prijsvissers, Stade Haacht, Olympia  (Hoogveld), Den
Dijk, speelplein Eikeblok, FC Alpia en de Tildonkse
tennisclub. Met de versoepelde regelingen voor
zonevreemde gebouwen in het algemeen was het
eigenlijk vooral van belang voor die clubs waar een
verschuiving of verplaatsing nodig was, met name
Sparta, Stade en Tildonk tennisclub.

Eind vorig jaar kwam er een unanieme voorlopige
aanvaarding voor elk van de BPA’s. Wat moest vol-

gen was een hoorzitting, een openbaar onderzoek, een
raadpleging van de eigen Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening om dan in bv. maart tot
definitieve aanvaarding over te gaan. Het liep anders.

De nieuwe meerderheid legde tijdens het open-
baar onderzoek in januari een verouderd Stade

Haacht-dossier ter inzage. En startte in maart uit vrees
voor klachten een tweede openbaar onderzoek. Dat
werd dan weer veel te laat (op 9 mei) afgesloten,
alweer fout dus. Na veel geaarzel besliste het bestuur
om toch maar door te gaan, zij het met gekruiste vin-
gers.
Bij de definitieve aanvaarding op 30 juli ging men een
derde keer in de fout door een stemming over een cor-
rect ingediend dossier (Tildonk tennisclub) te weige-
ren.

Ondanks deze fouten - beslisten we als oppositie
om geen klacht in te dienen om zo maximale kan-

sen te behouden voor de resterende BPA’s.

Het gemeentebestuur brengt de toekomst van
Sparta, Stade en TTC in het gedrang  door een

onzorgvuldige afwerking van de BPA’s.
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We hebben een duidelijk mandaat van de kiezer gevraagd en
we hebben het op 10 juni ook gekregen. Het is lang geleden
dat Vlaanderen nog zo’n duidelijke leidende formatie heeft
gehad in het politieke landschap. Dat komt goed uit, want
we moeten nu een grondige staatshervorming uitvoeren.

Bart De Wever, voorzitter N-VA

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

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

�

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

De kiezers smaakten het recept van de N-VA

Het kartel CD&V/ N-VA boekte een indrukwekkende verkiezingsoverwinning. 
De N-VA leverde een grote bijdrage tot dat succes. 
Een interview met N-VA-politici uit uw provincie.

Hoe analyseert u de verkiezingsuitslag?
Mark Demesmaeker: “De Vlaamse kiezers spra-
ken zich duidelijk uit voor een splitsing van de
kieskring BHV, voor een staatshervorming, voor
méér Vlaamse autonomie. Ook de bestuursstijl

van CD&V/N-VA in de Vlaamse rege-
ring werd gesmaakt door de Vlaamse
kiezers. De N-VA staat voor correctheid,
rechtvaardigheid en respect. Aan dat
positief alternatief  waren heel veel men-
sen toe. Het werd verpersoonlijkt door
onze kandidaten die allen heel mooie
resultaten boekten.”

Wordt het een moeilijke 
regeringsonderhandeling?
Ben Weyts: "Juist, maar we moeten het been stijf
houden. Onze kiezers vragen net dat wij een ste-
vig Vlaams tegenwicht zouden vormen tegen het
eeuwige Franstalige 'non'. Zonder een splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde en méér Vlaamse
bevoegdheden stappen wij niet in een regering.
We zeiden dat vóór de verkiezingen, we zeggen en
doen dat ná de verkiezingen. De N-VA moet en zal
bewijzen dat een Vlaams-nationale partij effectief

iets kan veranderen. We zullen onze handen vuil
moeten maken, dat is juist. Maar als je langs de
kant blijft roepen, hou je enkel propere handen
maar verandert er niets." 

Hoe gaat het nu verder met de N-VA?
Mark Demesmaeker: “Dit verkiezingssucces is
natuurlijk een geweldige opsteker. De N-VA is
geen grote partij. Wij blijven bescheiden. Maar
door de onbaatzuchtige inzet van onze duizenden
vrijwilligers en het stevige campagnewerk van
onze kandidaten hebben we een sterke campagne
gevoerd en hebben we nu ook een sterke ver-
tegenwoordiging in Kamer en Senaat. Wij gaan er
nu keihard tegenaan om zoveel mogelijk van ons
programma te realiseren en nog meer mensen te
overtuigen dat een sterker Vlaanderen hun wel-
vaart en hun welzijn ten goede komt.”

Mark Demesmaeker (48) ontpopte zich,
sinds zijn verk iezing als Vlaams parle-
mentslid  in 2004, tot een alerte waak-

hond voor het groen en Nederlandstalig karakter van Vlaams-
Brabant. Begin d it jaar werd  Mark  in Halle schepen van Cultuur,
Toerisme en Leefmilieu.  www.markdemesmaeker.eu

Ben Weyts (36) uit Beersel
is al van jongs af gebeten
door de politieke micro-
be. Hij stond  mee aan de
wieg van de N-VA en is
kabinetschef van Vlaams
minister Geert Bourgeois.
Als eerste opvolger voor
de Kamer is de kans groot
dat we Ben de komende jaren in het parlement aan
het werk  zullen zien. 
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