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HAACHT
Kerstmarkt

EEN JAAR CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE

N-VA Haacht had een standje op de
Kerstmarkt. De opbrengst ging naar
het onderzoek naar de spierziekte
ALS. Meer info www.ALSLiga.be

De N-VA heeft als tweede partij van Haacht haar start niet gemist. U kon in
2013 op ons vertrouwen als kritische maar steeds constructieve stem in de
gemeenteraad. En het was jammer genoeg nodig.
De huidige coalitie heeft onlangs haar beleidsnota en meerjarenplanning voorgesteld. Daarin konden we vaststellen dat er nog steeds belangrijke verschilpunten blijven bestaan tussen de partijen Open Vld, Groen en sp.a, waar door
de meerderheidspartijen angstvallig over gezwegen wordt.

POSITIEVE POLITIEK

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

De N-VA doet steeds op een positieve manier aan politiek. Nu doen we dit vanuit de oppositie maar daarom niet minder opbouwend. Oppositie voeren houdt
voor ons een tweeledige opdracht in. Enerzijds zelf voorstellen op de agenda
van de gemeenteraad plaatsen. Dat deden we reeds meerdere malen: Voorstel
om een infoavond te organiseren over de mogelijke tramlijn (juni 2013), voorstel tot oprichting van een gemeenteraadscommissie voor meer financiële transparantie, voorstel rond de onvolkomenheden in het PRUP ‘Bijzonder
Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas’, enzovoort..

VINGER OP DE WONDE
Maar anderzijds is het ook onze democratische plicht om de vinger op de
wonde te leggen wanneer het fout loopt. Spijtig genoeg hebben we dit in 2013
verschillende keren moeten doen.
De rol van de oppositie is in een democratie immers even belangrijk als die van
een bestuurscoalitie. Wij blijven ijveren voor meer inspraak en communicatie van het gemeentebestuur naar de inwoners toe. En voor respect.

RESPECT
Respect voor ongeruste inwoners op een tramtraject. Respect voor
leerkrachten, ander gemeenteschoolpersoneel en ouders. Respect
voor buurtbewoners die ijveren om het jaagpad in Tildonk open te
houden. Respect voor de handelaars.
Daarnaast blijft mobiliteit eveneens een heikel punt.

FRANK VANNETELBOSCH
N-VA–fractievoorzitter
gemeenteraad

www.n-va.be/haacht

Ook in 2014 kan u op de N-VA rekenen om over de partijgrenzen heen, mee te helpen bouwen aan een positief verhaal
voor Haacht.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Haacht te koop
De N-VA is allerminst te spreken
over sommige beleidskeuzes die
deze Open Vld-Groen-sp.a-coalitie
neemt in het meerjarenplan (MJP)
2014-2019.

Patrimoniumuitverkoop
De verkoop van het belangrijkste
onroerend goed in eigendom van de
gemeente stuit tegen de borst. In het
verleden zijn reeds grote uitgaven
gedaan die de Haachtse openbare
schuld deed stijgen tot 18 miljoen
euro met onder andere de bouw van
het gemeentehuis: dienstencentrum
(DC) Den Breughel. Ter vergelijking:
Haacht heeft ongeveer 14 miljoen
euro inkomsten per jaar.
Om op korte termijn het beleid van
deze meerderheid te kunnen betalen,
wordt er voor gekozen om de kroonjuwelen van het Haachts patrimonium te verkopen.
Een opsomming:
• Dat het voormalig gemeenschapscentrum (GC) ‘Studio 2000’
ging verkocht worden is niet
nieuw. De N-VA heeft er echter
altijd op aangedrongen om in een
publiek-private samenwerking
(PPS)-constructie de gemeenschapsvormende functie van dit
pand te behouden. Opbrengst:
750 000 euro.
• Ook de verkoop van de school
van Sint-Adriaan was bekend.
Opbrengst 610 000 euro.
• De oude school van Tildonk:
674 000 euro.
• Verkoop bouwgronden aan de
Zoellaan: 600 000 euro.
• Verkoop bouwgrond Vinkstraat:
256 810 euro.
• Verkoop oud-gemeentehuis
Wespelaar: 500 000 euro.
• Verkoop grond aan sporthal
Den Dijk: 15 000 euro.
Totaal 3,4 miljoen euro.
N.B.: Veel van deze eigendommen zijn
nog niet officieel geschat, de waarde
ervan kan nog tegenvallen.

haacht@n-va.be

Enkele voorbeelden
Soorten belasting/retributie

rekening 2012

MJP 2014 -2019

Concessie terrassen
Heffing op administratieve stukken
Grafconcessie
Contantbelasting op huisvuil
Saneringsbijdrage
NIEUW: belasting op reclamedruk

€ 1 100
€ 69 856
€ 23 830
€ 542 000
€ 367 438
-

€ 4 000
€ 147 660
€ 32 150
€ 641 000 (2019)
€ 592 000
€ 100 000

Andere tariefverhogingen vindt u hier terug: http://sqlit.be/5hUn

Met deze enorme ‘one shot’-maatregelen in het MJP 2014 -2019 zet deze
Open Vld- Groen-sp.a-meerderheid
de komende generaties en gemeentebesturen voor het blok. De uitverkoop van deze belangrijke stukken
van het patrimonium is dan ook onverantwoord.
Aangezien de budgetten beperkt zijn,
vrezen we dat in de loop van deze legislatuur nog belangrijke delen van
het patrimonium kunnen verkocht
worden.
Het antwoord van deze meerderheid
kennen we: “Het komt allemaal
goed”.
Daar waar in het verleden de schuld
altijd was aangegeven, vonden we nu
per 1 januari 2014 ‘0 euro schuld’
terug. In andere gemeenten worden
alle schulden in alle transparantie
weergegeven. Pas na de opmerking
van de N-VA werden de schuldgegevens ter beschikking gesteld van
de gemeenteraadsleden.

Belastingverhogingen/
tariefverhogingen/nieuwe
belastingen/ retributieverhogingen
Ondanks dat de gemeentelijke kernbelastingen (aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen op
de onroerende voorheffing (OV)) niet
worden verhoogd, voert het gemeentebestuur een hele resem (scherpe)
retributiestijgingen en andere maatregelen door die hetzelfde effect
hebben.

Dit kan men afleiden na een vergelijking tussen de rekening 2012 en het
MJP 2014 – 2019.
In die (af)rekening zie je wat iets effectief heeft gekost/opgebracht aan
de gemeente in 2012.
Conclusie: deze Open Vld-Groensp.a-coalitie verkoopt het Haachts
patrimonium massaal uit voor 3,4
miljoen euro en verhoogt belastingen,
retributies en tarieven. De gemeentelijke reserves worden gehalveerd
tegen 2019. Tegen een achtergrond
van 18 miljoen euro openbare schuld
is de leuze van deze meerderheid
‘Haacht financieel gezonde gemeente’ niet meer geloofwaardig.
Volgens de N-VA zijn de inkomsten
van de APB verkeerd berekend en
veel te rooskleurig ingeschreven in
het MJP 2014-2019.
Dit is voor N-VA Haacht geen duurzaam financieel beleid.

Wat met Lombaarden?
In de beleidsnota vinden we terug
dat het Haachts ‘buitengebied’ zal
worden aangewend om een ambachtenzone te maken. Maar wat er met
de ‘buitenkant van Lombaarden’
gebeurt, blijft nog altijd onduidelijk.
Lombaarden was het belangrijkste
thema van de verkiezingen maar
deze meerderheid zwijgt er in alle
talen over.
Men gaat nu een studie uitvoeren of
de’ buitenkant van Lombaarden’ al
dan niet zal worden aangewend om

er een ambachtenzone te vestigen.
Men zet hiermee de facto het beleid
van de vorige bestuursploeg voort.
Aan het einde van deze studie zal
men nog steeds de politieke knoop
moeten doorhakken.
Deze beslissing diende voor N-VA
Haacht, zoals het hoort, bij het MJP
genomen te worden. De kiezel blijft
in de schoen. Het is onfatsoenlijk
naar de kiezers toe, om hier na een
jaar nog geen uitsluitsel over te hebben geven.

De N-VA stelt zich ernstige vragen bij
een ambachtenzone aan de ‘buitenkant van de Lombaarden’. De mobiliteit in en rond het centrum zal
eronder lijden. De handelaars in het
centrum zijn geen vragende partij, integendeel.
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas’
voorziet speciale uitbreiding van regionale lokale economie op het industrieterrein Kampenhout-Sas.

Volgens N-VA is dit de optimale
plaats voor de lokale Haachtse economie om uit te breiden op een steenworp van Haacht.

Fietspaden
De N-VA is blij met de aandacht die
de Open Vld-Groen-sp.a-coalitie
heeft voor de verbetering van ons
Haachts fietspadennetwerk. Dit was
ook voor de N-VA een belangrijk aandachtspunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

KAMPENHOUT-SAS BINNENKORT DE AFVALBERG VAN VLAAMS-BRABANT?

Nieuwe fase in dossier afvaloven + mogelijke komst 3 nieuwe afvalverwerkers
diend, door het Vlaams Gewest werd geweigerd. Dat is
goed nieuws, want het gevaar bestond dat de ovenbouwer zou trachten een vergunning te krijgen voordat het
nieuwe PRUP in voege treedt. Door de weigering moet nu
een nieuwe bouwaanvraag worden opgesteld, waardoor
kostbare tijd gewonnen wordt om het nieuwe ruimtelijk
uitvoeringsplan rond te krijgen.

Zeven afvalbedrijven

In onze informatiefolder van september 2013 kon u nog
lezen dat de komst van de gevreesde afvaloven weer een
stukje dichterbij gekomen is door een uitspraak van het
Grondwettelijk Hof in het voordeel van ovenbouwer
Recover Energy. N-VA-gemeenteraadslid Bert Francois
heeft daarop aan de gemeenteraad gevraagd om bij de
bestendige deputatie van Vlaams-Brabant aan te dringen
zo snel mogelijk een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen om aan de uitspraak van
het Grondwettelijk Hof tegemoet te komen en niet te
wachten tot de nietigverklaring door de Raad van State.
Met succes blijkbaar, want op 9 januari 2014 heeft de provincie de kennisgevingsnota gepubliceerd voor de opmaak van een nieuw PRUP. Nog tot 9 maart kunnen er
opmerkingen ingediend worden over de milieueffecten
die hiervoor moeten onderzocht worden. Meer info over
deze inspraakprocedure vind je op www.mervlaanderen.be. Na ongeveer een jaar, als het nieuwe uitvoeringsplan in voege is, zou het wettelijk en juridisch onmogelijk
moeten zijn om in het bijzonder economisch knooppunt
Kampenhout-Sas nog een afvalverbrandingsoven te bouwen.

Bouwaanvraag geweigerd
Intussen raakte ook bekend dat de bouwaanvraag van
Recover Energy, die bijna twee jaar geleden werd inge-

www.n-va.be/haacht

Naast een afvalverbrandingsoven bleek eind vorig jaar
ook dat nog drie andere afvalverwerkers (waaronder een
puinbreker) zich op Kampenhout-Sas wilden vestigen,
wat het totaal aantal afvalbedrijven tussen Haacht en
Kampenhout op zeven zou brengen. Tegen de unanieme
beslissing van de provincieraad in om geen nieuwe
afvalverwerkers toe te laten, bleek er stiekem in het oude
PRUP immers een uitzondering “op maat” te staan om de
drie bedrijven in kwestie toch te regulariseren.
Ondanks twee interpellaties van de N-VA, de grootste
fractie in de Vlaams-Brabantse provincieraad, blijft de
deputatie echter doen alsof haar neus bloedt. Opvallend
is dat in dit dossier de N-VA de enige politieke partij in
Haacht is die tegen deze onregelmatigheden opgetreden
heeft.
N-VA Haacht zal, met de steun van de volledige N-VAfractie in de provincieraad, het
gevoelige dossier van de afvaloven
en dat van de 3 afvalverwerkers
nauwgezet blijven opvolgen en niet
nalaten om opnieuw kordaat in te
grijpen om ook in 2014 de belangen
van de Haachtenaren en dat van de
omliggende buurgemeenten te
blijven waarborgen.
N-VA-gemeenteraadslid BERT FRANCOIS:
“We moeten vermijden dat Kampenhout-Sas
de afvalberg van Vlaams-Brabant wordt.”

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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