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MORGEN BETER!
V.U. Frank Vannetelbosch
Grote Baan 198
3150 Haacht (Wespelaar)

N-VA Haacht nu meer dan ooit tegen afvaloven op Kampenhout-Sas
N-VA Haacht
groeit
Het bestuur van N-VA Haacht is gegroeid tot 10 leden. Voormalig secretaris Marc Verbelen is verkozen
tot voorzitter. Brigitte Jacobs werd
tot ondervoorzitter verkozen en zal
ook van ledenwerving haar prioriteit maken.
VERDER UITBOUWEN
We verwelkomen ook Gust Van
Loo en Dirk Dosfel als nieuwe bestuursleden. Met de uitbreiding
van het bestuur en het stijgend ledenaantal is de motivatie groot om
in Haacht verder aan de uitbouw
van de N-VA te werken.
STEVIGE DOCH
CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE
Onze mandatarissen Frank Vannetelbosch en Marc Vermylen blijven
in de gemeente- en OCMW-raad
een stevige doch constructieve oppositie voeren.
ZIN OM MEE TE DOEN?
Heeft u zin als actief lid deel nemen
aan de activiteiten van N-VA
Haacht, neem dan gerust contact op
met een van onze bestuursleden op
www.n-va.be/haacht of stuur een
mailtje naar haacht@n-va.be.

N-VA Haacht was de eerste politieke partij die zich afzette tegen de afvaloven.
De partij neemt nu akte van de nieuwe zet van De Coninck/Recover Energy, de
initiatiefnemer van het project rond de afvaloven.
De Coninck/Recover Energy springt over het gemeentelijk niveau naar het Vlaamse
niveau om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen. Wat hebben ze nodig
om de afvaloven te bouwen op Kampenhout-Sas? Twee dingen: een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning.
NOG GEEN MILIEUVERGUNNING
Een milieuvergunning wordt verkregen bij de Deputatie van de Provincie VlaamsBrabant (een politieke beslissing). De Deputatie heeft al te kennen gegeven dat ze
die niet zal leveren. Dan volgt er eventueel beroep van Recover Energy van bij de
Raad van State.
AMBTELIJKE BESLISSING
In de huidige stand van zaken zal Recover Energy haar stedenbouwkundige vergunning proberen te verkrijgen op het Vlaams niveau met als motivering een
bijzonder procedure van algemeen belang. Het is de gedelegeerd stedenbouwkundig
ambtenaar die deze vergunning eventueel zal leveren (geen politieke maar een ambtelijke beslissing). Hiertegen kan iedereen beroep aantekenen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.
Desalniettemin heeft N-VA Haacht samen met de N-VA-afdelingen van haar buurgemeenten contact opgenomen met het kabinet van de minister voor Ruimtelijke
Ordening Muyters (N-VA) en zal op die manier blijven verder strijden tegen de
afvaloven!

Kermis Wespelaar
ten dode opgeschreven?
TERUG NAAR DORPSCENTRUM
De N-VA kiest resoluut voor de terugkeer naar het
dorpscentrum. De traditionele kermis moet in een
nieuw kleedje gestoken worden en kan volgens ons
in combinatie met bijvoorbeeld een streekproductenmarkt. Het is aan het gemeentebestuur om de inspanning en de moed voor te dag te brengen om op
een originele manier de kermis van Wespelaar weer
nieuw leven in te blazen.

De N-VA draagt het gemeenschapsleven hoog in
het vaandel. Daarom stemt het ons triest dat de
kermis van Wespelaar is verschrompeld tot een marginaal randgebeuren.
Daar waar de kermis ooit een volkssamenkomst was,
is deze nu gekrompen tot drie barakken. Oorzaak is
de keuze om de kermis in de E.Willemslaan te vestigen, waar ze een trage dood aan het sterven is.

Keerbergenbroek 16-58
Een zijstraat van Keerbergenbroek is ongeveer 22 jaar
geleden geasfalteerd. Sindsdien is er geen enkel onderhoud gebeurd, de wagens van de bewoners lopen
regelmatig schade op en kunnen nooit proper de
straat uit. Er liggen al meer dan 15 jaar putten in het
wegdek zodat men na regenweer vijf dagen onder
het slijk zit.
PER ONGELUK VERGETEN
Vorig jaar is de straat heraangelegd maar men is
per ongeluk dit zijstraatje met 10 woningen verge-

ten. Enkele zijn vakantiehuisjes maar het gaat ook
over vaste permanente woningen. De bewoners zouden al zeer tevreden zijn met een heraanleg van de
eerste 70 meter (het ergste deel).
PROBLEMEN SLEPEN JAREN AAN
Destijds hebben deze mensen een bouwvergunning
gekregen, ze betalen dan ook een volledige bijdrage
(KI, ...) De problematiek sleept nu al jaren aan. N-VA
Haacht hoopt dat het gemeentebestuur in dit dossier
soelaas kan brengen.

De Wakkere Kiezer
• De slechtste straat van
Wakkerzeel wordt
aangeVinkt.

• Misschien zijn er ook
wakkere kiezers in
Wakkerzeel.

B.d.W.

• Eerste Cointet-element
geplaatst tussen
Keerbergen en Haacht.

Toch nog kunst op komst ?
De jongste maanden was het enthousiasme voor ‘kunst op komst’ erg groot in
onze gemeente. Jammer genoeg grepen we naast het Fragiel kunstwerk.
Nu reikt Haacht elk jaar een prachtig miniatuurbeeld van onze plaatselijke
kunstenares Det Verbelen uit als kunstprijs. Dit beeldje werd reeds gewonnen
door Gaston Stas (2006), Jan Gordts (2007) Louis Deca (2008), Hagok (2009)
en dit jaar was Sigrid Joosen, die ondermeer bezielster is van de KOL (de
kunstopleidingen) aan de beurt.
Het beeldje is ongeveer 30 cm en verwijst naar de 17de eeuwse orgelbouwer
Hans Goltfus. Hij woonde in de Smidsstraat (nu Stationsstraat). Zijn orgel in
de abdijkerk in Tongerlo (1640-42) is een meesterwerk.
Zou het niet prachtig zijn wanneer dit beeld levensgroot aan het nieuwe cultuurcentrum geplaatst werd?
N-VA Haacht stelt voor om dit nu te bestellen zodat we het bij de opening van
het nieuwe cultuurcentrum kunnen bewonderen.

• Kamsalamander rukt
op in de
antitankgracht.

N-VA wil meer sociale woonbouwprojecten
Haacht zit onder het Vlaamse gemiddelde voor
sociale woningen en heeft dus nog heel wat in te
halen. De N-VA wijst op de concrete noden voor ouderen en startende jongeren. Het is tijd voor concrete
actie!
Na vijf jaar bestuur heeft de meerderheid nog steeds
geen initiatieven genomen inzake sociale woningbouw.
De lopende of gerealiseerde projecten (Kouterhof, Postweg, Neerpleintje,..) zijn ofwel gestart in de vorige
legislatuur of ondernomen door intergemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappijen.
Een doelgroepenplan kan
extra punten toekennen
aan ouderen zonder
aangepaste woningen

CONCRETE VOORSTELLEN
N-VA-lid van het vast bureau van het OCMW Frank
Vannetelbosch is verheugd dat de discussie in de
OCMW-raad en het vast bureau eindelijk wordt gevoerd. N-VA Haacht heeft dan ook concrete voorstellen
op de tafel gelegd.
“We merken in onze gemeente twee pijnpunten”, aldus
Frank: “Het gebrek aan aangepaste sociale woningen
voor senioren en aan sociale woningen voor startende
jongeren die in onze gemeente willen blijven wonen. De
Vlaamse Wooncode laat ons toe om een speciaal plan
op te stellen voor deze twee doelgroepen. De toewijzing
van een sociale woning gebeurt aan de hand van bepaalde voorwaarden. De meeste van deze voorwaarden
liggen decretaal vast maar een gemeente kan bepaalde
optionele voorwaarden zelf invullen. Dat is reeds het
geval voor mensen die in Haacht wonen of een bepaalde tijd in Haacht gewoond hebben.”

DOELGROEPENPLAN
Hiernaast stelt N-VA-raadslid Vannnetelbosch voor dat
de gemeente samen met het OCMW en de sociale actoren nu een doelgroepenplan opstelt dat aan senioren
met bijvoorbeeld onaangepaste woningen extra punten
toekent. “Aan startende jongeren die onder meer de
druk voelen om naar gemeenten met goedkopere
bouwgronden en woningen te verhuizen zouden op
die manier gelijkaardige punten worden toegekend
zodat zij in Haacht kunnen blijven wonen”, legt Frank
uit.
BINNENKANT VAN LOMBAARDEN
N-VA Haacht stelt de ‘binnenkant van Lombaarden’
voor als toekomstige locatie voor de seniorenwooneenheden. Deze zone zou dan als locatie voor openbaar
nut worden ingekleurd. Door het aanleunen bij het
dorpscentrum worden zo de verplaatsingen naar en de
toegankelijkheid van de centraal gelegen faciliteiten
vergemakkelijkt.
JONGEREN
Voor de jongeren kiezen we voor een van de gronden
die eigendom zijn van het OCMW in de deelgemeenten. Dat is een van de manieren waarop jonge gezinnen
of startende jongeren aangezet kunnen worden om
actief deel te nemen aan het lokale buurtleven. Op termijn moet er ook werk gemaakt worden van het benutten van gronden die eigendom zijn van de andere
(semi-)openbare besturen in onze gemeenten.
Het bouwen van sociale woningen neemt altijd een
lange tijd in beslag, van idee tot afwerking. N-VA
Haacht hoopt dat er deze legislatuur nog kan begonnen
worden met deze plannen.
Jonge gezinnen moeten in Haacht kunnen blijven wonen

Parken van Haacht verwaarloosd
Er is aanzienlijk wat discussie ontstaan over de bestemming van de (bouw)grond naast het OCMW. Deze
grond is al jaar en dag gekend als wandel- en speelpark.
Hoewel beschouwd als bouwgrond, is het binnen de
kern van Haacht een van de weinige overgebleven
stukjes openbare groene ruimte.

In de toekomst toe zal Haacht-dorp meer en meer verstedelijken. N-VA-raadslid Frank Vannetelbosch pleit
dan ook om deze grond terug zijn oorspronkelijke bestemming te geven en het park te herwaarderen zodat
de jeugd van morgen ook nog kan spelen en ravotten in
het dorp.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams ministers van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
Want de socialisten dromen van hogere
voorzitter N-VA
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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.
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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.
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