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HAACHT
N-VA wint overtuigend in Haacht
De N-VA won de gemeenteraadsverkiezingen in Haacht. Uit het niets
haalde onze partij 6 zetels op 23 ofwel 23,6
procent. Lijsttrekker Frank Vannetelbosch
was, op Mon Fillet na, stemmenkampioen
van de gemeente met 653 voorkeurstemmen. We kwamen amper 23 (lijst)stemmen tekort voor onze zevende zetel.
Open Vld bleef stabiel op 7 zetels, Groen
won één zetel en eindigde op 3 zetels.
Sp.a en CD&V sturen respectievelijk 3 en
4 verkozenen naar de gemeenteraad.
Wij danken onze 2 299 kiezers van harte!
Gesterkt door de steun en het vertrouwen
van zoveel Haachtenaars gaan wij nu
enthousiast aan de slag.
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Nieuwjaarsreceptie
N-VA Haacht

V.U.: Frank Vannetelbosch - Grote Baan 198 - 3150 Haacht - haacht@n-va.be
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2013

van 19 tot 22 uur
Wijgmaalsesteenweg 72
3150 Wakkerzeel (Haacht)
Het bestuur en de mandatarissen van
N-VA Haacht wensen u, uw familie en
vrienden een warm en gezond 2013 toe!
U bent ook van harte welkom op onze
nieuwjaarsreceptie. We blikken terug op
een geslaagde campagne en grote
verkiezingsoverwinning. Ook kijken we
vooruit naar de nieuwe legislatuur en
onze harde, noodzakelijke maar
constructieve oppositie. U kan bovendien
kennismaken met onze nieuwe OCMWen gemeenteraadsleden.
Meer info?
Frank Vannetelbosch - 0479 59 92 69
frank.vannetelbosch@n-va.be

www.n-va.be/haacht

FOUT VAN HALF MILJOEN EURO
BEWUST VERBORGEN GEHOUDEN
TIJDENS VERKIEZINGEN
OCMW-voorzitter Ilse Fillet en schepen Steven
Swiggers (beiden Open Vld) verzwegen
doelbewust een fout van een half miljoen euro in
de OCMW-boekhouding voor de OCMW-raad en
het schepencollege. Het bedrag zal negatief in
rekening gebracht moeten worden op de OCMWreserves. Die slinken hierdoor tot onder het half
miljoen. Daardoor zou de liquiditeitspositie van
het OCMW in de komende jaren onder druk
kunnen staan.

In electorale tijden zwijgt de meerderheid
liefst over financiële blunders. De N-VA
pleit daarom voor échte openbaarheid
van bestuur de volgende zes jaar.

De nieuwe OCMW-ontvanger ontdekte de fouten,
ten bedrage van 505 492 euro, in juni en bracht dit
onder de aandacht van de toezichthoudende
overheid. Een uitgebreid verslag werd op 2 oktober aan het OCMW meegedeeld.
Schepen van Financiën Steven Swiggers en partijgenoot Ilse Fillet hielden de
fouten niet enkel verborgen voor de OCMW-raad maar ook voor het
schepencollege.

Meer nog: de OCMW-raad van oktober 2012 werd afgelast wegens gebrek aan
agendapunten! Op de OCMW-raad van 27 november gaf men onomwonden toe
dat de fouten verborgen gehouden waren omwille van de verkiezingen.
Openbaarheid van bestuur staat voor Swiggers en Fillet blijkbaar in functie van
electoraal belang. Het vast bureau en de OCMW-raad zijn als enige bevoegd om de
controle van het OCMW-budget uit te voeren en eventueel mistoestanden aan te
klagen.

GEEN SPRAKE VAN KWAAD OPZET OF FRAUDE
Frank Vannetelbosch (N-VA), lid van het vast bureau, vroeg om het verborgen
houden van de fouten op te nemen in het verslag op de raadszitting van 27
november 2012. Dit werd geweigerd. Men verweet de raadsleden hun werk niet te
doen.
Het is niet aan de voorzitter om te oordelen welke informatie wordt meegedeeld
aan de OCMW-raadsleden en welke niet. Het is de verantwoordelijkheid van de
OCMW-raadsleden om deze informatie te gebruiken volgens hun inschatting. In
tegenstelling tot de schepen van Financiën zijn de OCMW-raadsleden immers
direct verantwoordelijk voor de OCMW-financiën.
Het schepencollege is nog steeds niet op de hoogte. Als openbaarheid van bestuur
en collegialiteit paradepaardjes worden van onze toekomstige burgemeester
Steven Swiggers weten we bij deze alvast waaraan de inwoners van Haacht zich
de komende zes jaar kunnen verwachten.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Voorstel om OCMW-zitpenningen
met 50 procent te verhogen afgewend
Het voorstel van OCMW-voorzitter
Ilse Fillet om het jaarlijkse bedrag dat
voorzien is voor de presentiegelden
te verhogen met 13 000 euro, een
verhoging van maar liefst 50 procent
ten opzichte van het huidige budget,
stootte de N-VA tegen de borst. Een
OCMW dat instaat voor de
zwakkeren in onze Haachtse
samenleving moet het goede

voorbeeld geven. Zeker in tijden van
economische crisis kan dit niet door
de beugel.
Onder druk van de oppositie in de
OCMW-raad werd de verhoging van
het totaalbedrag voor de
zitpenningen door de nieuwe paarsgroene meerderheid in de OCMWraad afgewend. Ook in dit dossier is

het duidelijk dat een alerte oppositie
in Haacht noodzakelijk is.

Een stem voor Groen was een stem voor Mon
N-VA Haacht voerde een sterke
inhoudelijke kiescampagne. Groot
was dan ook onze verbazing dat
Open Vld, sp.a en Groen al de avond
van de verkiezingen zelf besloten om
met elkaar in zee te gaan. Indien men
de programma’s van Open Vld en
Groen naast elkaar legt, merkt men
immers dat die haaks op elkaar staan.
Open Vld vond het blijkbaar niet
eens nodig om een minimum van
respect te tonen voor de stem van de
kiezer: de N-VA, de tweede grootste
partij van Haacht, werd niet eens
geconsulteerd bij deze besprekingen.

Was er een voorakkoord tussen de
partij van Mon Fillet, sp.a en Groen?
Welke partij heeft hiervoor een aantal
cruciale thema’s uit haar programma
moeten laten vallen?

Kiezer komt bedrogen uit
Neem bijvoorbeeld het standpunt
van Groen Haacht over de
(buitenkant van) Lombaarden.
N-VA Haacht wenst deze ongeschonden en definitief te vrijwaren als open
natuurgebied. Niet alleen voor het
milieu maar ook omwille van de
impact op de mobiliteit en de

mogelijkheid voor KMO’s om op
andere locaties uit te breiden.
Mon wil hier echter een
ambachtenzone bouwen en het
natuurgebied opofferen. Is dit het
zoenoffer dat Groen Haacht bracht
om met Open Vld in het
gemeentebestuur te mogen zetelen?
N-VA Haacht vraagt snel
duidelijkheid over het lot van
Lombaarden en andere belangrijke
thema’s die ons en de Haachtse
kiezer nauw aan het hart liggen.

Kans op oven wordt heel klein

In de strijd tegen de komst van de
afvalverbrandingsoven aan
Kampenhout-Sas werd een
belangrijke stap gezet. De
provincieraad van Vlaams-Brabant
keurde op 23 oktober 2012 unaniem
het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP) goed.
Daarin staat dat
afvalverwerkingsactiviteiten (en dus
ook afvalverbranding) niet
toegelaten zijn op de plaats waar
Recover Energy de oven wilde
bouwen.

haacht@n-va.be

De beslissing van de provincieraad
moet nu nog door N-VA-minister van
Ruimtelijke Ordening Philippe
Muyters worden goedgekeurd, maar
aangezien de minister in juni vorig
jaar al een gunstig advies uitbracht, is
dit slechts een formaliteit. Wanneer
het PRUP in voege treedt, zal men
(behoudens beroepsprocedures
vanwege Recover Energy) geen
afvaloven meer kunnen bouwen op
Kampenhout-Sas.
Goed nieuws dus voor de duizenden
omwonenden die al jaren strijd
voeren tegen de komst van de
afvaloven. Voor de bouwvergunning
die Recover Energy in februari vorig
jaar al indiende, komt dit PRUP
wellicht te laat. Een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan werkt in principe
immers niet retroactief. Maar daarna

moet de ovenbouwer nog een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de
provincie Vlaams-Brabant. En dat is
tot op heden nog altijd niet gebeurd.
Als die er in de loop van 2013 toch
zou komen, zal het PRUP al van
kracht zijn en kan de provincie op
basis hiervan de milieuvergunning
weigeren. Zelfs wanneer Recover
Energy daarna naar Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege zou
stappen, moet de minister op basis
van dit PRUP de eventuele beroepsprocedure van de ovenbouwer
afkeuren.
N-VA Haacht heeft zich vanaf de
eerste dag al verzet tegen de bouw
van de afvalverbrandingsoven. We
blijven dit dossier ook in 2013 op de
voet opvolgen. De oven mag en zal er
niet komen.

N-VA Haacht vraagt infovergadering over tramlijn
N-VA Haacht vraagt een infovergadering voor de inwoners over de sneltramlijn Heist-op-den-Berg - Haacht Brussel en een eenduidig standpunt van het schepencollege. Via de media vernemen we immers dat De Lijn het
voornemen heeft opgevat om deze sneltramlijn aan te leggen.

Er zijn plannen voor een tramlijn die door Haacht
passeert. Maar het gemeentebestuur vond het nog
niet nodig de inwoners hierover te informeren.
N-VA Haacht roept hen op om alsnog een
infovergadering te houden.

Kennisgevingsnota gaf mogelijkheid tot opmerkingen

Is er nog tijd voor een infovergadering?

Van 11 november 2012 tot en met 11 januari 2013
(60 dagen) werd de eerste fase in de
milieueffectenrapportprocedure (MER) opgestart met
name ‘de kennisgevingsnota over het plan-MER
Sneltramlijn Brussel - Heist-op-den-Berg’.

N-VA Haacht roept het schepencollege nu op om naar
aanleiding van de opmaak van het MER een
infovergadering voor de inwoners te organiseren. De
N-VA heeft in het verleden ook reeds zo een
infovergadering gevraagd naar aanleiding van het
opstarten van de procedure rond het MER voor de
afvalverbrandingsoven.

De kennisgevingsnota werd openbaar gemaakt en lag
sinds 12 november ter inzage op het gemeentehuis in
Haacht. Op basis van de nota kreeg het publiek, alsook
het maatschappelijk middenveld en alle betrokken
instanties, de mogelijkheid om opmerkingen te maken
over de gewenste inhoud van het milieueffectenrapport,
meer in het bijzonder over welke effecten en alternatieven
dienen bestudeerd te worden.
In het document kunnen we lezen dat De Lijn meerdere
overlegmomenten heeft gehad met de gemeentebesturen
waaronder het gemeentebestuur van Haacht. De
burgemeester en schepenen waren dus perfect op de
hoogte dat dit er zat aan te komen.
N-VA Haacht is dan ook verwonderd over de verbazing
van schepen Mon Fillet (Mobiliteit en Verkeer) over de
plannen en publicatie van de kennisgevingsnota. Hebben
Fillet en partijgenoot Steven Swiggers (schepen van
Milieu) dit dossier onvoldoende opgevolgd?

De organisatie van zo’n vergadering vergt echter enige
voorbereiding door het schepencollege en ondertussen is
de tijd verstreken voor inspraakreacties van de inwoners
en KMO’s. Het gemeentebestuur van Keerbergen slaagde
er wel in om tijdig een infovergadering te organiseren.
Is dit nalatigheid of menen Mon Fillet en Steven Swiggers
(de toekomstige burgemeester van Haacht) dat de
inwoners van onze gemeente zo min mogelijk op de
hoogte gehouden moeten worden van het belangrijkste
mobiliteitsproject voor Haacht in de afgelopen 50 jaar?
N-VA Haacht hoopt van niet en verwacht dat het
schepencollege in spoedzitting samenkomt en een
infovergadering organiseert zodat de inwoners van
Haacht optimaal geïnformeerd worden over de
mogelijkheid van een sneltramlijn door de gemeente.
N-VA Haacht vraagt ook een helder en eenduidig
standpunt van het schepencollege ten aanzien van dit
project ten opzichte van haar inwoners.

www.n-va.be/haacht
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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
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