
� DNA vernam van de N-VA Kampenhout dat er te
Kampenhout-Sas nabij de woonwijk Haacht-Station een
afvalverbrandingsoven zou gebouwd worden die energie
kan opwekken. De oven zou gebouwd worden door het
bedrijf Recover Energy.
� Op woensdag 20 maart vond er op uitnodiging van
Recover Energy een informatievergadering plaats. De
Schepencolleges van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en
Kampenhout waren hierop uitgenodigd. Ook de milieuad-
viesraad van Kampenhout was erbij. Uit de talrijke reacties
die we reeds ontvingen, leiden we af dat de milieuraden van
Boortmeerbeek, Haacht en Herent blijkbaar niet werden uit-
genodigd.
� Momenteel is er een aanvang genomen met de neerlegging
van het ontwerp MER (milieueffectenrapport). Dit ontwerp
MER ligt tot 19 april ter inzage op de milieudienst van de
gemeente Kampenhout.  We lazen ook op de website van de

gemeente Herent dat deze documenten ook daar ter inzage liggen.
� Iedereen kan op de kennisgeving van dit ontwerp MER opmerkingen maken
door er op te wijzen dat bepaalde milieuaspecten in dit rapport dienen onderzocht
te worden. Na afloop van deze kennisgeving zal het MER samen met de milieuver-
gunningsaanvraag ingediend worden bij de bestendige deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant. Op dat ogenblik zal er opnieuw een openbaar onderzoek gebeu-
ren, waarbij er dan bezwaarschriften kunnen neergelegd worden. De administratie
ruimtelijke ordening AROHM Leuven en de gemeente Kampenhout zijn betrokken
bij de  aflevering van de bouwvergunning voor de verbrandingsoven.
� Vlabraver, een maatschappij die momenteel in vereffening is, wou al een derge-
lijke verbrandingsoven plaatsen in de gemeente Drogenbos (ten zuiden van het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest). De bestendige deputatie had hiervoor een ver-
gunning verleend maar die werd door de Raad van State vernietigd.
� Deze nieuwe oven zou worden gebouwd op enkele honderden meters van de
woonwijk Haacht-Station. Het is voor DNA ondenkbaar dat er een afvaloven wordt
gebouwd die de gezondheid van de inwoners van Haacht-Statie in gevaar kan bren-
gen!
� DNA-gemeenteraadslid Marc Vermylen vroeg aan het college van Burgemeester
en Schepenen om een informatieavond voor de (geïnteresseerde) inwoners te orga-
niseren. En om het ontwerp van MER ook in Haacht ter inzage te leggen. In hun
eigen folder die je via onderstaande link kan terug vinden, houdt Recover Energy
geen rekening met Haacht-Station, want “er is geen hoge woondensiteit”.
� DNA zal dit dossier op de voet opvolgen en u op de hoogte houden.

Zie ook: www.kampenhout.be/ wonen-bouwen/ openbaar-onderzoek.php en 
www.n-va-kampenhout.be/ blog 

Frank Vannetelbosch (DNA), 23
jaar, blijft zetelen in het Vast
Bureau (het schepencollege van
het OCMW zeg maar). Eind 2007
nam Jacques Roggen (SP.a/DNA)
ontslag als gemeenteraadslid.
Hierdoor kreeg Frank, eerste niet-
verkozene na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006, de moge-
lijkheid om gemeenteraadslid te
worden. Frank koos er echter voor
om in het Vast Bureau verder te
blijven werken. Charly Boda werd
als tweede opvolger in Frank zijn
plaats gemeenteraadslid. DNA
wenst Charly dan ook het aller-
beste met zijn nieuw mandaat in
de gemeenteraad. 

Het Vast Bureau waar  Frank al
meer dan een jaar actief deel van
uitmaakt, is verantwoordelijk voor
het dagelijks bestuur van het
OCMW. De jonge Frank, die rech-
ten studeert in Leuven, zet er zich
in voor een sociaal beleid voor álle
Haachtenaren over de partijgren-
zen heen! Als bestuurder van het
OCMW doet deze kerel veel erva-
ring op die hij de komende jaren

ten dienste
van onze ge-
meente zal
kunnen stel-
len.

Frank
Vannetelbosch,
Lid van het
Vast Bureau

Frank blijft in 
het Vast Bureau

Geen schadelijke afvaloven 
naast Haacht-Station!
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Haacht
V.U. Frank Vannetelbosch, 
Grote Baan 198, 3150 Haacht (Wespelaar)

MORGEN BETER!
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Haacht stelt zoals alle Vlaamse gemeenten een
Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB) op. Vorig jaar

keurde de Gemeenteraad en de OCMW-raad reeds
een beperkt Lokaal Sociaal Beleidsplan goed dat
werd opgemaakt door IGO-Leuven. Dit jaar neemt
een stuurgroep, samengesteld uit gemeente- en
OCMW-mandatarissen van meerderheid en opposi-
tie, het op zich om een definitief LSB op te stellen. 
Het LSB streeft ernaar om een betere samenwerking
tot stand te brengen tussen de verschillende lokale
sociale actoren en gemeente en OCMW. Een van de
voornaamste verzuchtingen is een betere informatie-
stroom tussen de sociale actoren en de lokale over-
heden. Omdat overleg het belangrijkste element is

om de noden van de sociale spelers te kennen, orga-
niseert de stuurgroep verschillende sociale thema-
groepen waar ook u op bent uitgenodigd! Nadien is
het aan de stuurgroep om aan de hand van dit over-
leg het definitieve LSB op te stellen.
DATA THEMAGROEPEN:
Themagroep ouderenbeleid: dinsdag 8 april om 14u.
Themagroep gezondheid: maandag 28 april om 20 u.
Themagroep tewerkstelling: dinsdag 6 mei om 14 u.
LOCATIE THEMAGROEPEN: vergaderzaal
OCMW, Wespelaarsesteenweg 41, Haacht.

Meer info op www.haacht.be
Frank Vannetelbosch, lid van de stuurgroep LSB

In het park tussen Molenveld en het Vekestraatje
ontwikkelt een bouwpromotor een opmerkelijk

project met een 60-tal wooneenheden, verspreid
over drie appartementsblokken en tien woningen.
Omdat het project nogal wat verandert voor de ver-
keerssituatie van Molenveld, Goltfuslaan en
Vekestraat moest de gemeenteraad van februari 
met onder andere een verbreding van het
Molenveld  akkoord gaan. 

DNA brak op de gemeenteraad een lans om een
belangrijk aantal woningen voor te behouden voor
senioren gezien de prima ligging vlakbij het dorp.
Verder vroegen we aandacht voor de verkeersleef-
baarheid. Van de duizenden scholieren van Don
Bosco zijn er honderden die via Molenveld,
Goltfuslaan en Vekestraat fietsen. Een plan om fiet-
sers van de wagens te scheiden is noodzakelijk.
Daarom vroegen we een voorafgaand advies van de
Verkeerscommissie en de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). De meerder-
heid vond dit overbodig en keurde het project goed.
De SP.a/DNA raadsleden onthielden zich.

Meer info op www.dnahaacht.tk >> rubriek
gemeenteraad  en rubriek verkeerscommissie

Lokaal Sociaal Beleidsplan in de maak

Vekedries: aandacht voor senioren en verkeersleefbaarheid

Tildonk Bloemendorp

DNA brak op de gemeenteraad een lans
om, gezien de prima ligging vlakbij het
dorp, een belangrijk aantal woningen

voor senioren voor te behouden.

Meerderheid verkwanselt bloemenmonument op
kruising Lipsestraat-Vijfeikenstraat  

De meerderheid keurde op de gemeenteraad van
januari een voorstel goed om een stukje grond gele-
gen op de kruising van Vijfeikenstraat en
Lipsestraat voor onbepaalde duur (en kosteloos)
aan de buren in gebruik te geven. Iedereen kent dat
plekje, het is daar waar de groendienst enkele jaren
geleden op vraag van de werkgroep Tildonk
Bloemendorp een mooie bloemenpiramide opricht-
te.  Marc Vermylen (DNA) vroeg of de gebruikers
het geheel in de toekomst nog als zichtbaar bloe-
menhoekje zouden bewaren, maar daar bleken geen
afspraken over gemaakt. We kunnen er dus alleen
maar op hopen. Naar verluidt is het bestuur nu op

zoek naar een ande-
re goede plek voor
een bloemenmonu-
ment…  (tot daar
één van de buren
selder of prei nodig
heeft).
DNA ijvert voor een
volwaardig bloe-
mendorp. Alle zichtbare percelen die eigendom zijn
van de gemeente, het OCMW of de kerkfabriek
moeten bebloemd worden. Te beginnen met de ber-
men en hoekjes gelegen in Eikeblok en Klein
Eikeblok en langs de drukke Kruineikestraat en
Lipsestraat.

DNA ijvert voor een
volwaardig 

bloemendorp.
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Beleidsplannen jeugd, cultuur en sport onder de loep 
In december 2007 legde de meerderheidspartijen
eindelijk haar beleidsplannen aan de gemeente-

raad voor. U las dat wellicht al in de streekpers.
Hierbij in kort bestek onze mening over deze plannen.

� De SP.a/DNA-fractie keurt het Jeugdwerkbeleids-
plan goed onder voorwaarde dat de geschrapte initia-
tieven eerst een alternatief krijgen. SP.a/DNA gaat bij-
voorbeeld niet akkoord met het laten wegvallen van
de speelbonnen die een sociale correctie betekenen en
de participatie van kansarmen aan cultuuractiviteiten
bevorderden. Met het verdwijnen van de kroegen-
tocht en de Roefel kunnen we enkel akkoord gaan als
er volwaardige en evenwaardige nieuwe initiatieven
tot stand komen. In 2007 was dit niet zo.

� De SP.a/DNA-fractie keurt het Cultuurbeleidsplan
goed met voorbehoud voor de afbraak van Studio
2000. Hier wensen we eerst een duidelijke en overtui-
gende vergelijking te zien tussen de piste ‘verbetering
Studio 2000’ en de piste ‘nieuwbouw’. Zowel de func-
tionaliteit als de kostprijs zijn daarbij van belang.

� De SP.a/DNA-fractie keurt het Sportbeleidsplan
goed maar we hebben het moeilijk met het ontbreken
van plannen voor de uitbreiding van de atletiekinfra-
structuur (steeple, polsstok, 6 banen).

De geklasseerde kapel op Hambos is al een hele
tijd aan restauratie toe. Omdat dit voor de eigenaar

Trebos/Duferco geen prioriteit is -en omdat de hogere
overheid een restauratie enkel subsidieert als ze door
de eigenaar zelf gebeurt- heeft het vorige bestuur
mede onder impuls van DNA tot tweemaal toe een
aanvraag ingediend om de kapel aan te kopen. De
eigenaar ging hiermee akkoord op voorwaarde dat het
via een procedure bij de notaris ging. Maar de Waalse

belastingdiensten maakten telkens bezwaar en maak-
ten een grove overschatting van de geldwaarde. Voor
het bedrijf heeft de kapel echter een economische
waarde die quasi nihil is. Uiteindelijk werd duidelijk
dat enkel een onteigening het gewenste resultaat kon
opleveren. De nieuwe meerderheid stelde de start van
een onteigeningsprocedure voor openbaar nut voor op
de gemeenteraad van 28 januari. Dit voorstel werd
door iedereen goedgekeurd!

Dimitri Van Toren looft de akoestiek van Studio 2000
Zaterdag 23 februari beloofde een hoogdag te worden in de geschiedenis van Studio 2000.
Kleinkunstmonument Dimitri Van Toren was er op uitnodiging van Warm Haacht, VVVG Haacht en Haachtse

KOL  te gast.  En hoewel hij –met ons- vaststelde dat de zalen dringend een opknapbeurt nodig hadden, was hij
(net als alle andere muzikanten die Studio 2000 bezochten) in de wolken over de klank. Bij de soundcheck zat het
onmiddellijk goed. Van Toren bracht dan ook één van de beste optredens. Een hoge opkomst, veel tevreden gezich-
ten en een aangename verdere kennismaking achteraf maakten van dit optreden een zeer geslaagde avond.

Naar onteigening en restauratie van de kapel van Troost 

Busje komt zo
Sinds het busvervoer onder Vlaamse vleugels kwam (en De
Lijn werd), is deze dienstverlening heel wat verbeterd. Ook
in Haacht mogen we niet klagen. We kregen meer bussen
met een kwaliteitsvoller openbaar vervoer als
gevolg. Laten we er dan ook goed gebruik van maken.
Wist je dat een lijnkaart of een biljet in voorverkoop tot 
50 % minder kost dan een kaartje bij de chauffeur? 
Wist je dat leefloongerechtigden een netabonnement krij-
gen voor slechts 25 euro per jaar? (attest van OCMW nodig)
Meer info: 
De Lijn Vlaams-Brabant, Martelarenplein 19, 
3000 Leuven T.  016 31 37 11  -  E: vlbrab@delijn.be
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