
Ooit gebeurde het dat de gemeente Haacht ongeveer € 1 000  provinciale subsi-
dies verspeelde wegens een dossier dat even te laat werd ingediend. Dat is nau-

welijks een bedrag dat doorweegt in een gemeentebegroting maar terecht werden
daar heel wat vragen bij gesteld. Een gemeente heeft toch wel wat ambtenaren om
alles in orde te krijgen!  

VRIJWILLIGERS
Dat de gemeente nu de volledige jaarsubsidie voor Sparta Haacht inhoudt brengt
die club veel meer in moeilijkheden. Uitleg: de papieren waren niet op tijd binnen!
Vergeet echter niet dat zo’n club draait op vrijwilligers, niet op personeel.  Dat loopt
niet altijd perfect. Moet de gemeente zoiets dan onmiddellijk afstraffen?  

Ook de actieve hobbyclub VFG (Vlaamse Federatie Gehandicapten) werd droogge-
legd. Die mensen beoefenden elke week hun hobby in de feestzaal Breugels
Gasthof, in het gemeentehuis dus. Maar blijkbaar was die afstand toch te groot om
de broodnodige papieren in orde te maken. In plaats daarvan werden brieven en
aanmaningen ... naar een verkeerd adres gestuurd. 

HARDVOCHTIG
N-VA-gemeenteraadslid Marc Vermylen kwam voor beide clubs tussen in diverse
raden. Maar blijkbaar denkt de huidige meerderheid dat krachtdadig besturen wil
zeggen: altijd neen zeggen en dingen moeilijk maken. Het is een hardvochtige en
strenge werkwijze waar N-VA Haacht niet achter staat. 

In 2009 klaagde N-VA-gemeente-
raadslid Marc Vermylen aan dat de
verslagen van de adviesraden op
de website van de gemeente niet
up-to-date waren.  Er werd beter-
schap beloofd en er kwamen inder-
daad inspanningen, maar een jaar
later is het weer zover. 

Zo was de laatste info die we in
november over de jeugdraad kon
vernemen meer dan een half jaar
oud. Marc Vermylen stelde voor
om hier het voorbeeld van de
gemeente Boortmeerbeek te vol-
gen en de verslagen van alle raden
ter kennisneming te agenderen op
de gemeenteraad zelf.  

Het voorstel werd aangenomen
zodat we vanaf 2011 mogen hopen
dat de adviezen van de raden wel
degelijk tot bij de gemeenteraads-
leden geraken. Met hopelijk meer
inspraak en
respect voor
die raden tot
gevolg.

Marc
Vermylen, 

N-VA-
gemeente-

raadslid

Inspraak 
en respect

Haacht
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Dit jaar geen subsidies!

V.U. Marc Vermylen
Merelstraat 40
3150 Haacht

MORGEN BETER

N-VA Haacht 
wenst alle inwoners 
een stralend 2011!
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Het bestuur van de cultuurraad onder begelei-
ding van cultuurschepen Fillet bespreekt de her-

invoering van een puntensysteem voor de verdeling
van de subsidies. Bijvoorbeeld op basis van het aan-
tal vergaderingen, het aantal leden plus 1,5 maal het
aantal jongeren, 10 % extra voor een website zoveel
op stap geweest en natuurlijk de differentiaal van de
participatiegraad.  Kortom, als we niet oppassen is
er binnenkort weer politiek dienstbetoon nodig om
zo creatief mogelijk de aanvraagformulieren in te
vullen.

Het huidige systeem is mogelijk een doorn in het
oog van grotere verenigingen, die meer willen - wie
niet? Nochtans lijkt het ons verdedigbaar dat net de
iets kleinere verenigingen zoals de muziekvereni-
gingen van St. Adriaan en Wakkerzeel relatief meer
steun krijgen, namelijk evenveel dan de grotere. Een

grotere vereniging kan immers beter voldoende
inkomsten verwerven. Het zijn de kleine verenigin-
gen die onder druk staan en soms verdwijnen. En
het behoud van een verenigingsaanbod in elke deel-
gemeente is toch niet onbelangrijk?

N-VA Haacht vraagt dan ook een verdere vereen-
voudiging: enkel die activiteiten tellen die vooraf
aan de cultuurdienst van de gemeente gemeld wer-
den. Geen papiermolen meer. Ook de financiële aan-
gifte en controle  op de aanwending van die kleine
bedragen mag van ons gerust weg. Daar hoeven
verenigingen en ambtenaren hun tijd niet meer mee
te verknoeien! Wat ons betreft mag het zangkoor en
de biljartclub gewoon terug hun jaarlijkse etentjes
ondersteunen met een (kleine) subsidie van de
gemeente. En dat samen eens gaan eten wonderen
kan doen zal de cultuurschepen niet tegenspreken …

Het Breugels Gasthof ligt er maar verlaten bij.  Begin
2011 starten de bouwwerken, als tenminste de
asbest vooraf verwijderd werd. Ze zullen in totaal
450 dagen duren, waardoor het bestuur net voor de
verkiezingen hoopt klaar te zijn. Dat laatste is vol-
gens ons en volgens vele personeelsleden meteen de
hoofdreden waarom de gemeentediensten naar een
duur huurpand in Wespelaar moesten verhuizen. 

7,7 MILJOEN EURO
Marc Vermylen (N-VA) stelde nog voor om de bu-
reaus en de voorbouw te blijven gebruiken  tot
achteraan de nieuwbouw af was. Daardoor zouden
de werken wel wat langer duren. Officieel heette het
dat die werkwijze meer kost maar ons inziens zal de
totale prijs die nu moet betaald worden (maande-
lijks 3 666 euro ) hoger oplopen. Overigens werd de
gemeenteraadsleden eerst voorgehouden dat de
nieuwbouw 5 miljoen euro zou gaan kosten.

Ondertussen is die raming al opgelopen tot  7,7 mil-
joen euro. 

Met de opbrengst van de openbare verkoop van wat
inboedel in september zal men alvast niet ver
komen: minder dan de helft van de stoelen werd
verkocht aan € 1/stuk, de rest belandde in het Spit …

Nog meer subsidieverlies?

Bouw nieuw gemeentehuis en cultuurhuis

• Het Sas van Tildonk is gesloten, maar
scheepvaart is nog steeds mogelijk. 

• Komt er een brug en (of) een tunnel aan
de brug van Tildonk?

•Als men de straten in Hambos zoveel ver-
breed had als men ze nu verhoogd heeft, konden 
2 auto’s nu elkaar passeren.
•De zitjes waren onlangs goedkoop op het gemeen-
tehuis, dat blijft niet duren. 

•Den Breugel te oud, het tijdelijk gemeentehuis in
Wespelaar te klein, het nieuwe gemeentehuis … te
duur.
•31/12 : Waar is da feestje? 
•Wordt Wespelaar nu hoofdgemeente? Na de sport-
zaal, het gemeentehuis was er nu ook nieuwjaars-
vuurwerk.
•Als het schepencollege valt voor de verkiezingen,
moet dan ook het gemeentehuis vroeger klaar zijn?

B.d W.

De wakkere kiezer
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N-VA wil het politiehuis in Haacht
Onze  gemeente ligt centraal in de politiezone
Boortmeerbeek – Haacht – Keerbergen. Ook de

vroegere Rijkswachtkazerne voor de ganse streek was
in Haacht gevestigd. Dat gebouw werd ondertussen
voor een gunstprijs aangekocht door de politiezone.
Maar ook in Keerbergen en Boortmeerbeek zijn er
diensten gevestigd. Maar waar moet nu het politiehuis
komen?

ADMINISTRATIEF CENTRUM
De N-VA heeft een concreet voorstel op tafel liggen.
Mocht het ministerie van Financiën beslissen om het
administratief centrum in Haacht te sluiten (zoals recent
nog eens aangekondigd werd) dan komt er een erg
groot gebouw vrij vlak bij het huidige politiegebouw
aan de Goltfuslaan en de Vandesan-delaan. In dat geval
volstaat het om ook het administratief centrum over te
nemen van de staat, om zo meteen over een zeer ruim
politiehuis te beschikken. Goedkoop, snel, efficiënt en
zonder inname van nieuwe open ruimte!

OCMW STELT GRONDEN TER BESCHIKKING AAN
JEUGDVERENIGINGEN
De OCMW-raad keurde unaniem een besluit goed
waarmee ze gronden die eigendom zijn van het
OCMW ter beschikking stelt aan de scouts van
Haacht-Station. De scouts die zich nu nog op grond-
gebied Boortmeerbeek bevinden zullen zo de kans
krijgen om nieuwe lokalen te bouwen.   

Het huidige lokaal is fel verouderd
en voldoet niet meer aan veilig-
heids-vereisten. In het verleden
keurde de OCMW-raad reeds een
gelijkaardige regeling goed voor
Chiro Wespelaar die op ’t Heike
grond in erfpacht kregen.

Frank 
Vannetelbosch

Alsof het zware verkeer voor en van
de bestaande bedrijvenzones in onze
gemeente al niet genoeg problemen
oplevert, ijveren Open Vld en CD&V
achter de schermen ook nog voor een
bedrijvenzone in Haacht-centrum aan
de Lombaardenlaan. 

DUIDELIJK NEGATIEF ADVIES
Onze fractie informeerde op de
gemeenteraad naar de stand van
zaken van het structuurplan en wat
dat structuurplan vertelt over Lom-
baarden. Zoals we verwachtten willen Open Vld en CD&V deze mooie open ruimte omvormen tot een bedrijven-
zone. Dat de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening ) hier destijds een duidelijk negatief advies
over gaf en dat ook de handelaars bedenkingen hadden kan deze partijen niet deren. En was het niet net diezelfde
Open Vld die in 2006 een lange preek publiceerde over de waarde en het belang van adviesraden?  

Bedrijvenzone Lombaarden

N-VA laat gevaarlijke wegsituatie aanpassen
Bij de voorbije asfalteringswerken in enkele straten ont-
stonden er gevaarlijke randen met niveauverschillen tot
25 cm langs deze wegen. Vooral in de smalle Cauberg
maar ook in de Kapelleweg en de Waterstraat bestond
het gevaar dat fietsers de kant of de gracht ingereden
werden.

Op de gemeenteraad van 25 oktober vroeg en bekwam
N-VA-gemeenteraadslid Marc Vermylen aanpassingen.
Er werden ophogingen naast de weg beloofd en waar
nodig en mogelijk uitwijkstroken.

De gevaarlijke bocht in de Waterstraat.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Wij vragen ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: "Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak."

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.
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