
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 
30 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 
61 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.indd   1 2/10/2012   14:03:14



Blinkend gemeentepaleis,
barstende straten
Vorig weekend werd het nieuwe gemeentehuis geopend met veel tromgeroffel. 
Maar een echt gemeentehuis voor de burger kunnen we het niet noemen, het is een 
gemeentepaleis. Het ‘Dienstencentrum’, zoals het offi cieel heet, werd oorspronkelijk 
geraamd op € 5 miljoen, de werkelijke kost loopt op tot € 7,7 miljoen exclusief de op 
maat gemaakte meubels.

Het atrium oogt als de binnenkant van een kathedraal waar enkel nog een fresco 
ontbreekt van het schepencollege. De gemeenteraadszaal/schepencollegezaal op de 
bovenste verdieping met aanpalend dakterras heeft meer weg van een penthouse 
dan van een vergaderruimte. 

Het enige dat ontbreekt, is een bar en ligstoelen. De nieuwe cultuurzaal is niet 
geschikt voor de Haachtse muziekverenigingen die, tot ieders tevredenheid, tot 
hiertoe waren gehuisvest in Studio 2000 dat het gemeentebestuur liet verkommeren. 
Hierdoor dreigen zij dakloos te worden.

We geven toe dat het gemeentepaleis mooi oogt. Het is echter geen gemeentehuis 
voor een gemeente van 15 000 inwoners maar een gemeentepaleis bedoeld voor een 
stad met 50 000 inwoners.

De Haachtse inwoner betaalt immers het gelag. Niet enkel de € 7,7 miljoen exclusief 
op maat gemaakte meubels zal voor de rekening van de belastingbetaler zijn maar 
ook het onderhoud van dit gemeentepaleis zal voor de rekening van de Haachtenaar 
zijn.

Deze meerderheid kiest voor het prestige en niet voor de prioriteiten. Terwijl het 
gemeentepaleis blinkt, barsten de straten van Haacht.  Het dossier van de Vinkstraat 
is volledig mismeesterd waardoor er nu barsten optreden in het wegdek die tot 
levensgevaarlijke situaties leiden. De fi etspaden langs de Kruineikestraat liggen er 
in een zodanig lamentabele staat bij dat men kiest om op de weg te fi etsen. Dit kan 
niet de bedoeling zijn.

Deze 2 voorbeelden zijn niet de uitzonderingen maar de regel in Haacht.

Om dit aan te klagen herstelde de N-VA op symbolische manier de Vinkstraat op 
donderdag 4 oktober op het kruispunt van de Vinkstraat en de Caubergstraat aan 
de bunker.

V.U. Frank Vannetelbosch
Grote baan 198
3150 Haacht

Wij zetten in op initiatieven om de 
ouders te betrekken bij het beleid en 
de uitvoering ervan. Ons streven is 
dat zowel de sterke als de minder 
sterke leerlingen uitgedaagd wor-
den om hen naar een ambitieus, 
maar ook haalbaar, niveau te bren-
gen. Wij ondersteunen het principe 
van het inclusief onderwijs maar 
vinden dat het buitengewoon on-
derwijs behouden moet blijven, om-
dat elk kind recht heeft op onder-
wijs volgens de eigen mogelijkheden. 

Naar de andere scholen op haar 
grondgebied moet de gemeente haar 
ondersteunende taak blijven vervul-
len, zoals steun verlenen aan het 
voortbestaan van de Freinetschool 
en het verder uitbouwen van het ne-
toverschrijdend leerlingenvervoer. 
Kinderen moeten op een veilige en 
duurzame manier naar school kun-
nen gaan. 

Onze gemeente heeft in het verle-
den reeds verschillende initiatieven 
uitgewerkt, maar alles kan beter. 
Het volwassenen onderwijs doet het 
goed in Haacht. De ingeslagen weg 
moet verder worden bewandeld en 
uitgebouwd.

Haacht
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Onderwijs Blinkend gemeentepaleis,
Frank 1e plaats
Vannetelbosch
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Betaalbaar wonen en sociale huisvesting

Voor ons is betaalbaar wonen reeds jaren een speerpunt. 
Het huidige gemeentebestuur schoot daar duidelijk te 
kort en realiseerde enkel nog wat wij vorige legislatuur al 
opgestart hadden  (en dan nog met zeer veel vertragingen).  
Door het inschakelen van gronden van OCMW, 
gemeente en kerkfabrieken en door het opvolgen van 
het gemeentelijk reglement ‘sociaal wonen’ wensen we 
75 bijkomende sociale wooneenheden, sociale kavels of 
sociale appartementen aan te bieden aan jonge koppels, 
gezinnen, bejaarden en andersvaliden.

Door de gedetailleerde woonbehoeftestudie kan de 
gemeente i.s.m. het OCMW een doelgroepenbeleid 
voeren. Hierdoor kunnen we onze startende jongeren 
de kans geven om in Haacht te blijven wonen. Oudere 
inwoners willen we verder ondersteunen om zelfstandig 
in hun eigen woning te blijven. Het aanbod van het 
OCMW inzake thuisdiensten moet verder uitgebouwd 
worden zodat dit mogelijk blijft. Indien woningen niet 
meer aanpasbaar zijn moet het mogelijk zijn om via het 
doelgroepenbeleid oudere inwoners in een sociale woning 
te voorzien. Haacht had het sociaal verhuurkantoor dat 
werkzaam was onder de vleugels van het OCMW. Dit 
werd nu uitbesteed aan een intergemeentelijk initiatief. Wij 
willen er beter op toezien dat de voordelen die dat oplevert 
ook gecombineerd worden met de vroegere voordelen van 
nauwkeurige opvolging van de huizen die onze mensen 
aan het OCMW of dat verhuurkantoor toevertrouwen. 

We moeten terug naar de kwaliteit die hier 6 jaar geleden 
wel werd geleverd! Alleen zo kunnen we nog eigenaars 
overtuigen om geschikte woningen aan te bieden.
Een lokaal toewijzingsreglement geeft kandidaat-huurders 
die een band hebben met de gemeente
(wonen, werken of kinderen die schoollopen in de 
gemeente) voorrang bij de toewijzing van
een sociale woning. Zo houden we maximaal rekening 
met de lokale situatie en geven we hen die het fi nancieel 
of sociaal-economisch moeilijker hebben de kans om in 
eigen gemeente te blijven wonen.

7 krachtlijnen van het sociaal beleid volgens N-VA Haacht 

1.  Mensen aan de slag helpen via de sociale economie en 
zo terug laten doorstromen naar de reguliere economie.

2. Sociale fraude moet door het OCMW worden opge-
spoord en gesanctioneerd.

3. Verdere integratie van de gemeente en OCMW komt het 
sociaal beleid ten goede.

4. Er moet bijkomende aandacht komen voor andersvali-
den in Haacht d.m.v. een Adviesraad Toegankelijkheid.

5. Haacht heeft een ruim aanbod aan kinderopvang maar 
alles kan beter.

6. N-VA Haacht wilt streven naar een jaarlijkse ‘infra-
structuur subsidie’ voor initiatieven die erkend zijn door 
Kind en Gezin.

7. De gemeente moet in overleg met cultuur-, sport- en 
jeugdverenigingen de participatie van kansengroepen 
aan het socio-culturele leven stimuleren in de gemeente.

Deel 5: huisvesting en sociaal beleid
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      Hoe stem ik geldig op N-VA - Lijst 2

De afgelopen weken heeft N-VA Haacht haar programma aan U voorgesteld.
Nu is de keuze aan U. Wij vragen alvast Uw vertrouwen op 14 oktober
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