
Vannetelbosch Frank 
Wespelaar 
28 Jaar 
frank.vannetelbosch@n‐va.be 

De Win Nele 
Tildonk 
61 Jaar 
nele.dewin@n‐va.be 

Verbelen Marc 
Haacht 
28 Jaar 
marc.verbelen@n‐va.be 

Heyligen Alex 
Wakkerzeel 
57 Jaar 
alexandre.heyligen@n‐va.be 

Van de Maele Nele 
Sint‐Adriaan 
29 Jaar 
nele.vandemaele@jongnva.be 

Van Loo Gust 
Haacht 
65 Jaar 
gust.vanloo@n‐va.be 

Andries Nathalie 
Tildonk 
19 Jaar 
nathalie.andries@jongnva.be 

Van Steenweghen Marina 
Kelfs 
58 Jaar 
marina.vansteenweghen@n‐va.be 

Mosselmans Ben 
Haacht 
23 Jaar 
ben.mosselmans@jongnva.be 

Haesaerts Wendy 
Wespelaar 
31 Jaar 
wendy.haesaerts@n‐va.be 

Tuyaerts Katrien 
Haacht 
35 Jaar 
katrien.tuyaerts@n‐va.be 

Ysebaert Paul 
Wespelaar 
59 Jaar 
paul.ysebaert@n‐va.be 

Dr. Vergucht Mireille 
Sint‐Adriaan 
62 Jaar 
mireille.vergucht@n‐va.be 

Laurens Peter 
Wespelaar 
40 Jaar 
peter.laurens@n‐va.be 

Van Eycken Myriam 
Wakkerzeel 
59 Jaar 
myriam.vaneycken@n‐va.be 

Haesaerts Cindy 
Wespelaar 
32 Jaar 
cindy.haesaerts@n‐va.be 

Revyn Daniel 
Haacht 
67 Jaar 
daniel.revyn@n‐va.be 

Franckx Anne 
Hambos 
52 Jaar 
anne.franckx@n‐va.be 

Van den Eynde Françine 
Wakkerzeel 
57 Jaar 
francine.vandeneynde@n‐va.be 

De Broeck Victor 
Haacht 
76 Jaar 
victor.debroeck@n‐va.be 

Henrioulle Peggy 
Tildonk 
60 Jaar 
peggy.henrioulle@n‐va.be 

Schoeters Dirk 
Sint‐Adriaan 
47 Jaar 
dirk.schoeters@n‐va.be 

Francois Bert 
Haacht‐Sta�on 
46 Jaar 
bert.francois@n‐va.be 
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Sociaal beleid en ouderenbeleid.

De senioren zijn in opmars. De Westerse burger wordt per jaar gemiddeld één 
seizoen ouder. Van de 6 miljoen mensen in Vlaanderen zouden er in 2016 zomaar 
even 2 miljoen  m.a.w. één derde, ouder zijn dan 55 jaar. Of we het nu willen of niet, 
ook Haacht ontsnapt niet aan de vergrijzingsgolf die over Vlaanderen spoelt. 

De verlenging van de levensverwachting enerzijds en de vervroegde vormen 
van pensionering anderzijds zorgen ervoor dat een omvangrijke groep mensen 
met een veelheid aan capaciteiten een belangrijke plaats inneemt bij de totale 
bevolking van onze gemeente. Bovendien tekenen zich duidelijke verschillen af 
tussen de verschillende generaties senioren. De senior van vandaag is die van de 
“babyboomgeneratie”, van ‘mei ‘ 68’, van ‘Leuven Vlaams’, … De generatie met een 
sterk maatschappelijk engagement. Ze zijn mondiger, gezonder en vaak ook beter 
opgeleid. Ze zijn fi t, zelfstandig , zelfredzaam en kunnen als ervaringsdeskundige 
een grote bijdrage leveren aan het functioneren van onze samenleving. Uiteraard 
dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de minder mobiele ouderen, de 
zorgbehoevenden.

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zorgen echter ook voor een negatievere 
keerzijde van de medaille. Het sociaal weefsel rond onze senior verslapt en er duikt 
vereenzaming op. Meer en meer senioren krijgen het fi nancieel moeilijker. Door 
de regering worden beleidsopties genomen die niet zonder gevolgen zijn voor 
het welzijn van de senioren. Ons lokale bestuur wordt door die maatschappelijke 
ontwikkelingen uitgedaagd om nieuwe dynamieken te gaan zoeken voor een 
creatief en innoverend seniorenbeleid.

De N-VA pleit voor een seniorenvriendelijk beleid als zijnde een inclusief beleid. Dit 
veronderstelt dat er bij àlle beleidsbeslissingen rekening wordt gehouden met de 
consequenties voor de senioren! Dit omhelst diverse levensdomeinen van ouderen 
o.m. een aangename en gezonde leefomgeving (sociale cohesie), psychisch en fysisch 
welbevinden, inspraak en participatie, veiligheid, dienstverlening, mobiliteit en 
toegankelijkheid.

De N-VA wil actief meewerken aan een breed gedragen “Seniorenbeleidsplan”, 
dat de basis zal vormen voor ons beleid op korte en middellange termijn. Dit voor 
alle senioren, de piepjonge, de nog fi tte maar ook zij die soms al iets meer (tot veel) 
hulp en zorg nodig hebben. Wij houden daarbij o.m. rekening met de resultaten van 
het ouderen behoefteonderzoek van 2009.

V.U. Frank Vannetelbosch
Grote baan 198
3150 Haacht

Zaal Concordia 
Woeringstraat 21 
3150 Tildonk (Haacht)

Open vanaf 17u 
om 21u sluit de keuken

Grote spaghetti € 10
Kleine spaghetti € 7

Vegetarische spaghetti wordt voorzien.
Liefst vooraf inschrijven bij Nele De 
Win.

e-post: nele.dewin@n-va.be
GSM: 0476 / 79 31 36

Je kan het bedrag reeds overschrijven op 
onze rekening
850-8183148-32
(Gelieve in de mededeling te vermelden 
met hoeveel u komt)

Haacht
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Deel 2: Jeugd- en ouderenbeleid
Jeugd- en ouderenbeleid volgens N-VA

Spaghetti-dag N-VA

Frank
Vannetelbosch,

Lijsttrekker
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Wij pleiten voor:  

Structureel                                                                                                                                           

Een coördinerende schepen voor senioren die de belangen 
van alle senioren behartigt en dit in alle beleidsdomeinen 
een accuraat en effi ciënt werkende ouderenadviesraad 
die belangrijke informatie verzamelt m.b.t. senioren en de 
nodige adviezen formuleert.

Huisvesting                                                                                                                                           

Ouderen willen vooral keuzevrijheid. Ze willen  zelf 
de keuze kunnen maken om levenslang te wonen in de 
vertrouwde leefomgeving of in een rusthuis. Wij promoten 
het bouwen van ‘meegroeihuizen’, die later met minimum 
aan kosten kunnen worden aangepast, het realiseren van 
haalbare verbouwingen (met premie), het experimenteren 
met nieuwe woonvormen o.m. kangoeroewonen (een 
grote woning indelen in 2 wooneenheden, waar de 
huurder eventueel een deel van zijn huur betaalt onder de 
vorm van hulp aan de bejaarde); duplexwoningen (waar 
een jong gezin hun woning uitbreidt met een annex om 
daar de bejaarde te laten wonen), kleine appartementen, 

servicefl ats.    

Mobiliteit  en toegankelijkheid

Wij pleiten voor betaalbaar vervoer voor àlle ouderen. 
Wij willen daarbij extra aandacht geven aan gebieden 
die landelijk gelegen zijn door de mogelijkheden voor de 
belbus,  de MMC (Minder mobiele centrale) en de DAV 
(Dienst aangepast vervoer) beter uit te bouwen en beter 
bekend te maken. Wij ijveren voor goed aangelegde 
(aandacht voor verlagingen voor rolstoelgebruikers) en 
goed onderhouden basisinfrastructuur zoals  voetpaden, 
fi etspaden. Wij maken werk van meldingsmogelijkheden 
betreffende knelpunten en hindernissen. Wij willen 
nutsvoorzieningen creëren om de zelfstandigheid te 
bewaren van ouderen en minder mobiele mensen o. m. 
openbare toiletten, rustbanken, fi etsenrekken.

Informatie  en participatie

De N-VA is vragende partij voor de oprichting van een ‘so-
ciaal loket’. Dit is een centraal aanspreekpunt en coördi-
natieorgaan dat instaat voor de gegevensverzameling en 
dat accurate en actuele informatie verstrekt over het 
zorgaanbod alsook de mensen helpt om bij de juiste dien-
sten of personen aan te kloppen. Verder  vinden wij het 
belangrijk dat er toegankelijke informatie wordt verschaft. 
Hulpmiddelen hierbij zien wij in een eigen senioren info-
blad of een aparte katern voor senioren in het gemeente-
lijk infoblad, een eigen seniorennieuws website. Het ta-
boe rond ouderenmishandeling moet worden doorbroken. 
Meer ondersteuning vanuit de gemeente, zowel op gebied 
van preventie, sensibilisering en lokale klachtenopvolging 
is noodzakelijk. De oprichting van een centraal meldpunt 
is een eerste stap in de goede richting.

Zorgzekerheid en vrijwilligerswerk. 

De N-VA is voorstander van het creëren van een zorgaan-
bod voor korte opvang buiten de dringende ziekenhuisop-
name, dagopvang, nachtopvang, palliatieve. We willen 
werk maken van de uitbouw van de thuiszorg en zorgver-
nieuwende  aspecten.   Hierbij lijkt het ons zeer zinvol om 
te trachten de  noden van hoogbejaarden in kaart te bren-
gen. Wij pleiten er tevens voor om een beleid tot stand te 
brengen rond de geestelijke gezondheid van ouderen om 
vereenzaming, relationeel geweld, stress en depressiviteit 
en suïcidaal gedrag te voorkomen. Zowel de mantelzor-

gers als de vrijwilligers binnen de seniorensector dienen 
te worden gestimuleerd en ondersteund. De mantelzorg-
toelage, een realisatie van de vorige verkiezingen, moet 
zeker verder gezet worden.  Een blijvend aandachtspunt is 
het rekruteren van nieuwe vrijwilligers door op regelma-
tige basis een oproep te doen. De N-VA wil een vrijwilli-
gersbank opstellen waarin de kandidaat-vrijwilliger infor-
matie kan halen over de mogelijkheid van   vrijwilligerswerk.

Sport en cultuur.

De N-VA wil seniorensport aanmoedigen. Uit het oude-
renbehoefteonderzoek van 2008 is gebleken dat er vraag is 
naar meer sportfaciliteiten. De N-VA wil  in dit verband 
een grondig onderzoek doen naar de mogelijkheden.  De 
N-VA wil tevens cultuurparticipatie bevorderen. Dat bete-
kent impliciet dat voor ouderen het cultuuraanbod in onze 
gemeente aantrekkelijk kan worden gemaakt door o.m. 
inclusief prijzenbeleid.

Veiligheid.

De N-VA pleit voor meer ‘blauw’ toezicht op straat om te-
gemoet te komen aan het onveiligheidsgevoel wat blijkt uit 
de resultaten  van het ouderenbehoefteonderzoek. Wij wil-
len het veiligheidsgevoel en de werkelijke veiligheid van 
ouderen bevorderen. Wij zijn vragende partij om een 
werkgroep “meer veiligheid voor de senioren” op te rich-
ten. Het kan een aanzet zijn voor het opmaken van een 
integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Deel 2: Ouderenbeleid

Volgende week krijgt u het derde deel in ons verkiezingsprogramma: Mobiliteit, verkeer/milieu en ruimtelijke ordening
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Deel 2: Jeugdbeleid
5 krachtlijnen voor het jeugdbeleid volgens N-VA

1. Wij willen de veiligheid en het comfort van de infra-
structuur waarin het jeugdwerk opereert systematisch 
bijven verbeteren. 

2. Het verkopen van speelterreinen is een totaal verkeerd 
beleid. Speelterreinen als ontmoetingsplaats voor kinde-
ren en jongeren bevordert de sociale cohesie. Niet alleen 
bij de jeugd maar ook tussen hun ouders. N-VA Haacht 
gaat dan ook voor meer speelterreinen in Haacht i.p.v. 
minder.

3. De fuifzaal / cultuurzaal/ omnisportzaal aan sporthal 
Den Dijk moet opgestart worden zodra er een aanvaard-
bare subsidie tegenover staat. N-VA wil permanente 
lokalen voor alle jeugdvereningen die huisvestingspro-
blemen heben.  

4. Een gedeelte van de werkingskosten van het jeugdwerk 
moet door de gemeente kunnen worden gedragen. 

5. Ook de logistieke ondersteuning van de jeugd (bijv. 
transport van materiaal van en naar de kampplaats bij 
bivak, voorzien van ruimten om te spelen en te sporten, 
verbetering van kunstopleidingen) krijgt onze aandacht.

De N-VA vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in 
onze maatschappij volop de kans krijgen om kind en jon-
gere te zijn. Zij moeten de tijd en ruimte krijgen om op te 
groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien 
tot volwaardige burgers gaat met vallen en opstaan. Dit 
neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun fou-
ten moeten aangesproken worden en hun verantwoorde-
lijkheid moeten nemen.

De N-VA ziet in Haacht de sterke jeugdraad i.s.m. de ge-
meentelijke jeugddienst als spil voor de inspraakmoge-
lijkheden die jongeren in het lokale beleid kunnen hebben. 
Ook politieke jongerenverenigingen moeten zoveel moge-
lijk opgenomen worden in de jeugdraad. 

Aandacht voor diversiteit binnen jeugdverenigingen is 
voor de N-VA zeer belangrijk. Vaak is dit de beste opstap 
naar integratie. Voor kinderen is het tevens belangrijk dat 
zij naar school, naar de sportclub, naar de jeugdbeweging 
kunnen gaan in hun eigen buurt. Dat is niet enkel veiliger 
en minder belastend voor het verkeer maar versterkt op 
zijn beurt ook het sociale weefsel en de ontmoetingen tus-
sen ouders.

Een gerichte wijkwerking in bepaalde buurten, bijvoor-
beeld met kansarme jongeren, verhoogt niet enkel de leef-
baarheid in de buurt maar ook hun competenties en hun 
netwerk, en daardoor hun verdere kansen in het leven.

Toekomstvisie van N-VA Haacht op jeugd.

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven. 
Daarom moet geïnvesteerd worden in ruimte: jeugdhui-
zen, speelpleinen, sportterreinen, groene ruimte, … Indien 
eigen huisvesting  fi nancieel niet altijd haalbaar is, kan een 
multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen oplos-
sing bieden.

De gemeente richt tijdens de zomervakantie enkele straten 
in als speelstraat, dit in overleg met en op vraag van de 
buurt zelf.

De gemeente heeft blijvend oog voor de veiligheid in het 
algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder van de 
jeugdlokalen. De gemeente houdt hierover informatie- en 
sensibiliseringsacties.

De gemeente zet blijvend in op speelpleinwerking en 
tracht daarin ook jeugdbewegingen te betrekken. Kinderen 
en jongeren worden aangespoord om in te staan voor het 
onderhoud van hun lokalen.

Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toe-
komstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren 
tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een 
uitgebreide ondersteuning. Die kan zich situeren op fi nan-
cieel of op logistiek vlak.

Het lokaal bestuur neemt de nodige initiatieven opdat ook 
jongeren van allochtone afkomst meer te weten komen 
over de verschillende jeugdverenigingen en daardoor 
makkelijker toetreden. Dat kan integratiebevorderend 
werken.

Jongeren worden gestimuleerd om initiatieven te nemen, 
te experimenteren en allerlei activiteiten te organiseren 
(waarbij de formaliteiten tot een strikt minimum worden 
beperkt). Daaruit kunnen ze lessen trekken en ervaring op-
doen.

De gemeente organiseerde jaarlijks een ‘Roefeldag’ waar-
op kinderen bij de lokale middenstand konden leren over 
de beroepen. Deze Roefeldag wil N-VA Haacht terug in-
voeren i.s.m. die lokale middenstand.

Volgende week krijgt u het derde deel in ons verkiezingsprogramma: Mobiliteit, verkeer/milieu en ruimtelijke ordening
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