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MORGEN BETER!
V.U. Marc Vermylen
Merelstraat 40
3150 Haacht

Wonen in Haacht: grote privéverkavelingen
N-VA-café:
Een Primus met
Siegfried Bracke

Het is N-VA Haacht al langer een doorn in het oog dat onze gemeente zo meegaand is met grote bouwpromotoren. Denk maar aan Vekedries, waar de gemeente de kans miste om een degelijke ontsluiting te eisen. Nu staan ons
verkeersproblemen te wachten in het Vekestraatje en het Molenveld. Of denk maar
aan het project Zoellaan (achter het kerkhof van Haacht), waar de Gecoro
(inspraakraad ruimtelijke ordening) hemel en aarde moest verzetten om sociale
normen in te bouwen.
20 % SOCIAAL WOONAANBOD
De gemeenteraad voerde onlangs een gemeentelijk reglement ‘wonen’ in naar aanleiding van het Vlaamse Grond- en Pandendecreet. Het nieuwe reglement voorziet
dat particuliere verkavelingen in Haacht van meer dan 10 loten voortaan voor 20 %
moeten bestaan uit een sociaal woonaanbod. In Wespelaar is dat 15 % en in het meer
landelijke Tildonk en Wakkerzeel gaat het nog om 10 %.

Op vrijdag 29 april is het aan u om
vragen te stellen rond verschillende
thema’s, zoals journalistiek versus
politiek. N-VA-Kamerlid Siegfried
Bracke zal u een gepast en duidelijk
antwoord geven! Deze avond vindt
plaats in GC Studio 2000, Stationsstraat 9 en start om 20 uur. In
het N-VA-café zijn er frisdranken,
streekbieren en kaashapjes beschikbaar.
Iedereen is welkom. De toegang is
gratis.
PRAKTISCH:
Plaats: Studio 2000,
Stationsstraat 9, Haacht
Start: 20 uur
Organisatie: N-VA Haacht
Contactpersoon:
Frank Vannetelbosch
frank.vannetelbosch@n-va.be

OBJECTIEF
Het idee is goed maar iedereen moet wel gelijk zijn voor de wet. Het college zal namelijk afwijkingen
kunnen toestaan tot
maximum de helft
van de vereisten. We
rekenen erop dat dit
steeds objectief zal
gebeuren. Op voorstel van N-VA-raadsDe verkeersafwikkeling
lid Marc Vermylen
van Vekedries zal
zal de gemeenteraad
gedeeltelijk langs
geregeld
ingelicht
het zeer smalle
worden over de uitMolenveld moeten.
voering van dit reglement.
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N-VA wil meer sociale woningen in Haacht
De N-VA wenst meer sociale woningen in onze
gemeente, bijvoorbeeld op de gronden van de
kerkfabriek in de Woeringstraat te Tildonk.

Wonen in Vlaanderen en zeker in onze streek
wordt onbetaalbaar voor vele jongeren. De
Vlaamse regering heeft dat begrepen en roept de gemeenten op om een kwart van de bouwgronden die
in bezit zijn van gemeenten, OCMW’s of kerkfabrieken aan te snijden voor sociale woningen of kavels.
2 EXTRA WONINGEN?
In Haacht ligt er 650 are in woongebied. Daarvan zou
dus ongeveer 160 are moeten gebruikt worden. Het
Haachtse gemeentebestuur vond in 2009 dat er maar
4 are echt in aanmerking kwam voor sociale woningbouw. Dat is hooguit goed voor 2 extra woningen! De andere gronden kwamen niet in aanmerking
wegens verpacht, vermoeden van pacht (…), gebruik
als tuin, graasweide enzovoort. Vele pachten zijn in
woongebied echter opzegbaar op 1 jaar!
ALTERNATIEF
N-VA-gemeenteraadslid Marc Vermylen noemde dit
ronduit bedroevend, wetende dat heel wat jongeren
in Haacht de bouwgrondprijzen niet kunnen betalen.

N-VA Haacht stelt een alternatief voor om in samenspraak met de kerkfabriek van Tildonk en met Volkswoningbouw sociale woningen te realiseren op het
terrein tussen de voetbalvelden van FC VV Tildonk
en de Woeringstraat .
IN NADEEL VAN JONGEREN
Klap op de vuurpijl: in ons januarinummer meldde
ons N-VA-OCMW-raadslid Frank Vannetelbosch met
genoegen een positief punt: het OCMW stelde gronden ter beschikking van de Scouts op Haacht-Station.
Het gemeentebestuur verzet zich nu plots tegen deze
beslissing. Het wil uitgerekend op die plaats sociale
woningen bouwen … een erg late bekering en alweer
in het nadeel van jongeren.
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Het nieuwe gemeentehuis: goed bezig, daar is al een put.
Wakkere kiezer met spoed: hoeveel keer flitsten de dure flitspalen?
In Haacht vergeet men soms wel eens iets. Eerst een weg en dan een huis of een fabriek.
Waarom geen Muze-school in een oude gemeenteschool?
2012 nadert. Krijgen toekomstige burgemeesters nog geen kiezerskoorts?

Hoger-Lager in Hambos
Een bedrijf wou starten met ophogingen op een nietontsloten industrieterrein langs de vaart achter het
bedrijf ‘Trebos’. Deze zomer merkte een N-VA-lid
langs het jaagpad een openbare aankondiging op
waaruit bleek dat de provincie goedkeuring had gegeven voor deze ophogingen. Terwijl de N-VA al
jaren stelt dat dit met de huidige (fiets)wegen enkel
tot problemen kan leiden.

ten
verlaagd
worden. Op termijn zal dat bedrijf
wellicht
massale
olieopslag en distributie organiseren op Hambos.

MASSALE OLIEOPSLAG
Op de gemeenteraad van september bleek na vraag
van ons N-VA-gemeenteraadslid Marc Vermylen dat
de gemeente niet in beroep ging tegen deze beslissing. Het Vlaams Gewest deed het wel maar zonder
de opschorting te vragen. De eindbeslissing moet
nog vallen maar de ophogingen zijn al gebeurd. In
theorie is het dus mogelijk dat er opnieuw zal moe-

N-VA Haacht steunt de Milieuadviesraad met de
vraag naar grondig toezicht op de kwaliteit van de
gebruikte opvulgrond. We willen ook zeker vermijden dat er in de toekomst een uitbating start nog
voor er een veilige ontsluiting van dit industriegebied is. Daarmee bedoelen we dat er geen zwaar
verkeer meer door Tildonk of Wespelaar-dorp of
door de Kapelleweg mag!

Moet er nog zand zijn?

Burgemeester voor asociaal jeugdbeleid?
N-VA-OCMW-raadslid Frank Vannetelbosch
neemt met verbazing kennis van de houding van
de burgemeester. Die wil niet dat het OCMW het
recht van opstal van de gronden aan Haacht-Station
toekent aan de Scouts. Nochtans heeft het OCMW
steeds, waar het kon en los van politieke voorkeuren,
de jeugd gesteund. In het verleden steunde ze bijvoorbeeld de Chiro van Wespelaar.
Op de OCMW-raad van januari heeft het OCMW een
identieke beslissing genomen voor de Scouts van
Haacht-Station: het kende het recht van opstal toe voor
de gronden van het OCMW in de Pleinkenstraat in
Wespelaar.
ONGESCHIKT
De burgemeester vraagt de OCMW-raad om deze
principebeslissing te herzien op grond van het argument dat deze gronden zouden kunnen dienen voor so-

ciale woningen. Het debat hierover is gevoerd in de
OCMW-raad. Deze gronden zijn immers ongeschikt
voor sociale woningbouw omdat ze niet voldoende
ontsloten zijn en een slechte ondergrond hebben.
Daarenboven heeft het OCMW tientallen percelen die
beter geschikt zijn voor sociale woningbouw, maar tot
nog toe heeft de burgemeester daar nog niet achter
gevraagd.
UNANIEM
De OCMW-raad heeft in januari deze beslissing dan
ook unaniem goedgekeurd, inclusief de fractie van de
partij van de burgemeester! N-VA-raadslid Vannetelbosch roept alle partijen op om de autonomie van het
OCMW en de principebeslissing te respecteren en resoluut te kiezen voor de slogan “Haacht gemeente met
toekomst” waarin jeugdverenigingen worden geholpen
- en niet tegengewerkt - door de gemeente.

N-VA eist initiatieven voor buitensport
N-VA Haacht vraagt dat het gemeentebestuur nog
voor het einde van de legislatuur werk maakt van
minstens één groot project rond buitensport. De partij wil ook een planning voor andere projecten. Toen de
N-VA mee de gemeente bestuurde, werd in 2003 de
sporthal in gebruik genomen voor zaalsporten. Voor
infrastructuur voor buitensporten werden er plannen
opgestart via de zogenaamde Bijzondere Plannen voor
Aanleg (BPA’s). De realisatie ervan laat nu lang op zich
wachten, ondanks een goedkeuring van de BPA’s
in 2007.
NIEUWE KANTINE
Ondertussen werd in de oude kantine van Olympia

Haacht nog geïnvesteerd met gemeentesteun, terwijl er
eigenlijk een nieuwe kantine moet komen tussen het
A- en het B-veld. Ook op het gemeentelijke sportveld
van Wespelaar is uitbreiding nodig. Anders kan men
een multifunctioneel gebouw op het huidige B-veld
niet realiseren.
MEERJARENPLANNING
De N-VA wil aftoetsen welke BPA’s nog nodig zijn en
wil daar een meerjarenplanning voor opstellen. Op
korte termijn moeten de uitbreidingen op het sportveld
in Wespelaar en bij Olympia Haacht uitgewerkt worden. Gesneuvelde BPA’s zoals dat van Sparta Haacht
moeten worden opgevangen via het structuurplan.

N-VA wil geen bedrijvenzone in Lombaarden
N-VA Haacht verzet zich tegen de plannen van het gemeentebestuur om op Lombaarden een gebied van 5 hectare
landbouwgebied om te zetten naar bedrijfszone. Het door
vele grachten en beken dooraderde Lombaarden is ongeschikt voor een nieuwe bedrijvenzone. Daarenboven is het
een bedreiging voor de verkeersveiligheid. De N-VA wil
van het gemeentebestuur een meer realistische visie zien.
SENIORENWONINGEN
De partij stelt voor om de binnenzijde
van de ring aan te snijden voor seniorenwoningen en een ontmoetingsruimte met
sociaal restaurant voor senioren. N-VAraadslid Marc Vermylen: “Onze gemeente heeft sowieso al flink wat meer oppervlakte gereserveerd voor bedrijven dan vele andere gemeenten.”

“In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant creëerde de
provincie een zone op Kampenhout-Sas, vlak bij onze gemeente, voor bedrijven uit de streek. Logisch, want op Kampenhout-Sas staan zowel het kanaal als de N21 en de N26
voor de verkeersafwikkeling garant”, aldus Marc.
ONAANVAARDBAAR
“Qua veilige en efficiente verkeersafwikkeling zitten we ‘Achter Lombaarden’ heel wat slechter dan op Kampenhout-Sas”,
vervolgt Marc. “Actiecomités van de Zoellaan en de Kloosterstraat (beide straten staan in onmiddellijke verbinding met
de Lombaardenlaan) beoordelen de huidige verkeersoverlast
al als onaanvaardbaar. Een bedrijvenzone op Lombaarden zal
dit nog verergeren en zal ook de verkeersveiligheid voor de
vele scholieren die naar de Puzzel of naar Don Bosco fietsen
bedreigen.”

Fietsbrug over Dijle eindelijk op komst
AANLEG FIETSPAD VAN DAMIAANBRUG NAAR BESSEMHOEFWEG
De N-VA ijvert al sinds jaren voor de realisatie van een fietsersbrug over de
Dijle naar Tremelo-Ninde. Die zou nu eindelijk op komst zijn. Bij die brug hoort
natuurlijk ook een goede verbinding naar de Bessemhoefweg en daar mag dan
ook stilaan aan gedacht worden.
De provincie voorziet bovendien vanaf dit jaar een subsidiebudget voor nieuwe
fietsverbindingen tussen bestaande fietslussen (‘de nummers’ ), zodat ook hier
een besparing wenkt voor onze gemeente. De N-VA nam contact op met de
provincie en vernam dat dit project perfect paste.

N-VA ijvert en slaagt:
Ronald Vervoort en Marc Vermylen
namen het ook in 2006 al op voor een
fietsersbrug naar Ninde.

Op voorstel van ons N-VA-gemeenteraadslid Marc Vermylen keurde de
gemeenteraad dan ook het principe goed om ook het fietspad aan te leggen. Het
college wordt belast met het uitzoeken van de meest geschikte plaats.

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Haacht wilde weten maar nooit durfde vragen
Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u van elke gemeente een
profielschets, ook van Haacht. Het is een op maat gemaakt document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW.
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De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de gemeente, over het personeel, de demografische cijfers,
het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle geïnteresseerde burgers bevatten ze een schat aan informatie. Meer weten
over de eigen gemeente draagt bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat u toe om het beleid beter te beoordelen.
De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de website www.lokalestatistieken.be. Via “projecten” vindt u de “profielschetsen”
terug en kunt u makkelijk de profielschets van Haacht downloaden. De gegevens worden elke drie maanden geactualiseerd.
Heeft u voorstellen, vragen of suggesties: contacteer onze mandatarissen. Ze zijn er voor u.

Marc Vermylen
Gemeenteraadslid
Merelstraat 40, Haacht
016 60 51 36
0479 59 92 69

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.

"

Frank Vannetelbosch
Lid van het
vast bureau OCMW
Grote Baan 198, Wespelaar
0476 60 16 08

AGENDA
Vrijdag 15 april 20.00 uur: open ledenvergadering N-VA, info 0476 60 16 08
Maandag 18 april 20.00 uur: gemeenteraad (in de raadszaal van het OCMW)
Vrijdag 29 april 20.00 uur: Een Primus met Siegfried Bracke - Studio 2000
Vrijdag 20 mei 20.00 uur: bestuursverkiezingen N-VA info 0476/601608
Maandag 30 mei 20.00 uur: gemeenteraad (in de raadszaal van het OCMW)
Zaterdag 25 juni 12.00 - 20.00 uur: BBQ wijk Hoogveld
Zondag 26 juni van 12.00 - 20.00 uur: N-VA-BBQ in wijk Hoogveld
Maandag 27 juni 20.00 uur: gemeenteraad (in de raadszaal van het OCMW)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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

/

