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V.U.: Frank Vannetelbosch, Grote baan 198, 3150 haacht (Wespelaar)

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, heeft de dorpskern van 
Wespelaar voorlopig beschermd als dorpsgezicht. De historische waarde van de dorpskern van Wespelaar 
komt vooral tot uiting in de gebouwen rondom het kasteeldomein de Spoelberch met de bijbehorende  
burchtkerk (nu parochiekerk Sint-Hubertus en Sint-Lucia). 

Sommige van deze markante, beeldbepa-
lende gebouwen zijn uit eeuwenoude pan-
den geëvolueerd, in harmonie met de reste-
rende, historische open ruimte. Zo is het 
gemeentehuis een kwaliteitsvolle getuige 
van het werk van provinciaal bouwmeester 
Louis Van Arenbergh. Om fier op te zijn!

Huizenprijzen dalen niet door 
bescherming

Het is nu aan het gemeentebestuur om een 
openbaar onderzoek organiseren. Er komt 
ook een infoavond waarop u opmerkin-
gen op of bezwaren tegen de voorlopige 
bescherming kenbaar kan maken bij de 
gemeente. 

Het schepencollege liet vallen dat de 
huizenprijzen door de bescherming 
zouden dalen en dat er een bouwverbod 

zou komen op de kavels in de dorpskern. 
Dat klopt niet. Het schepencollege maakt 
hiermee de inwoners onnodig bang, want 
de bescherming slaat enkel op de gevels 
van de historische gebouwen en niet op de 
nieuwbouwwoningen, onbebouwde kavels 
en tuinen in de beschermde buurt.

Meer ambitie nodig voor Wespelaar
De N-VA stelt wel vast dat het centrum 
van Wespelaar de voorbije 16 jaar ei zo na 
een spookdorp geworden is met straten vol 
putten. Als N-VA Haacht niet was tussen-
gekomen, had de meerderheid zelfs een 
van de weinige handelaars die investeert in 
Wespelaar-dorp op de straatstenen gezet.

Wij vragen daarom meer ambitie voor een 
levende dorpskern in Wespelaar. Zo moet 
de gemeente volgens ons gaan samen- 
zitten met de Brouwerij van Haacht om  

het voormalige café De Zwaan nieuw 
leven in te blazen.

Frank Vannetelbosch
N-VA-fractieleider

frank.vannetelbosch@n-va.be
0479 59 92 69

Dorpsgezicht Wespelaar voorlopig beschermd

Meer informatie?
U vindt meer informatie terug over de procedure van de bescherming van een  
dorpsgezicht op www.onroerenderfgoed.be.

U kan ook terecht met vragen op het kabinet van de minister-president op telefoonnummer  
02 552 60 80.

laat de bescherming 
het sein zijn om meer 
te investeren in de 
dorpskern van  
Wespelaar.
n-Va-fractieleider Frank  
Vannetelbosch

Waarom Wespelaar?
De naam Wespelaar, in 1154 vermeld 

als ‘Wispelaer’, is een samenstelling van 

‘wisp’(weidebeek) en ‘laar’ (open plek in het 

bos) en verwijst naar broekland of drassig 

land. De twee oudste sites in het dorp, het 

kasteeldomein de spoelberch (13de eeuw) 

en de pastorie (minimaal 16de eeuw), zijn 

omgracht en worden gevoed door dezelfde 

beek, die in het noorden uitmondt in de 

leibeek op de grens met haacht. 

Een fusie voor Haacht en Boortmeerbeek? p.2 Hoe zit het met de afvaloven? p.3
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De gemeente Haacht plaatst bij het 
begin van de grote vakantie naar 
goede gewoonte veelkleurige borden 
met de vermelding ‘vakantietijd, 
spelende kinderen’. Waar ze dan 
moeten spelen, is voor de N-VA niet 
zo duidelijk. Want eind juli waren de 
speelpleintjes in de wijken nagenoeg 
ontoegankelijk: het gras was er 
al bijna twee maanden niet meer 
gemaaid!

Een slagzin uit onze verkiezingscampagne van 2012 – 
‘blinkende gemeentepaleizen, barstende straten’ - is jammer 
genoeg nog steeds actueel. Dat ligt onder meer aan de 
benarde financiële situatie van de gemeente Haacht. Alle 
investeringen die de meerderheid beloofde, worden geschrapt 
of uitgesteld. De N-VA vraagt daarom een gezond financieel 
beleid voor uw gemeente. Kan een fusie met bijvoorbeeld 
Boortmeerbeek daartoe bijdragen?

Vlaams minister Liesbeth Homans 
moedigt gemeenten aan om 
vrijwillig te fuseren. Zij heeft 
daarvoor zelfs een schuldverlichting 
van 500 euro per inwoner veil. 

De financiële bonus voor Haacht en 
Boortmeerbeek zou meer dan 13 
miljoen euro beleidsruimte creëren. 
Uw geld dat gebruikt kan worden 
voor de dringende heraanleg of het 
herstel van wegen en fietspaden. 

Meer samenwerking =  
betere dienstverlening
Onder meer HaBoBIB, de 
politiezone en de GP Impanis-
Van Petegem bewijzen dat 
schaalvergroting nuttig is voor onze 
kleine gemeenten. Een fusie zou 
ook goed zijn voor de verenigingen 
in Haacht-Statie, die nu vaak uit de 
boot vallen omdat ze verspreid zijn 
over de twee gemeenten. Bovendien 
zorgt een fusie voor een efficiëntere 
en betere dienstverlening.

Een veel gehoord argument is dat na 
de fusie van 1977 de deelgemeentes 
verwaarloosd werden.  Daarom 
is voor de N-VA- afdelingen van 
Haacht en Boortmeerbeek de 
aandacht voor de dorpskernen 
van cruciaal belang als we tot een 
samenwerking komen.

Minder postjes na fusie
Sommige partijen vrezen wellicht 
‘postjes’ te verliezen want een fusie 
van gemeenten leidt steeds tot 
een vermindering van het aantal 
politieke mandaten. De N-VA 
niet. Vandaag hebben Haacht 
en Boortmeerbeek samen twee 
burgemeesters, tien schepenen en 
44 gemeenteraadsleden (plus de 
mandaten in het OCMW). 

Zonder een fusie in 2018 zullen 
er nog twee gemeenteraadsleden 
bijkomen omdat het aantal 
inwoners van Boortmeerbeek al tot 
12 000 gestegen is. Mogelijk ook 
in Haacht, als de grens van 15 000 
inwoners overschreden wordt.

Wanneer je die gemeenten 
samenvoegt zal er een forse 
daling van het aantal politieke 
mandaten zijn van minimum één 
burgemeester, twee schepenen 
en 17 gemeenteraadsleden. Dat 
geeft de gemeente niet alleen meer 
slagkracht, ook de kostprijs van het 
politieke apparaat zal dalen.
  

Marc Verbelen
gemeenteraadslid
marc.verbelen@n-va.be
0498 06 31 12

Dit is geen nieuw probleem. In juni vorig jaar 
meldde N-VA gemeenteraadslid Marc Verbelen 
al dat het speeltuintje aan de sociale woningen 
in de Neerstraat volledig overwoekerd was. De 
gemeente schoot onmiddellijk in actie, maar een 
jaar later stellen we hetzelfde probleem vast. 

N-VA Haacht vraagt daarom dat de gemeente 
geregelde onderhoudsbeurten uitvoert op de 
speelvelden in alle wijken.

Grasmachines kapot?

Samen sterker
Fusie Haacht-Boortmeerbeek?

  Speelveld wijk Hoogveld

  Brouwerij Primus Haacht, gelegen in Boortmeerbeek

  Speeltuintje sociale 
woningen Neerstraat
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We hebben al lang niets meer gehoord over de plannen voor een omstreden afvalverbrandingsoven aan 
Kampenhout-Sas. Betekent dit dat het dossier definitief begraven is? Niet helemaal, zo blijkt.

Juridische procedureslag
In juni 2015 vernietigde de Raad van State de 
Vlaamse beslissing om geen afvaloven toe te 
laten.  Even was er paniek, maar enkele weken 
later al herhaalde de Vlaamse overheid dat 
ze geen bouwvergunning zou afleveren. Die 
vergunning zou immers in strijd zijn met 
provinciale regels die afvalverbranding in de 
hele regio verbieden. 

Recover Energy, dat de oven zou bouwen, 
ging tegen deze nieuwe weigering in 
beroep. Ook het provinciale besluit dat 
afvalverbranding verbiedt, vecht de firma 
aan bij de Raad van State. Ook al lijkt het dus 
stil rond de verbrandingsoven, op juridisch 
vlak woedt de strijd om de vergunning nog 
altijd verder.

N-VA kiest voor kantoren en  
niet-vervuilende kmo’s
Er staat dan wel (nog) geen afvaloven in 
Kampenhout-Sas, het aantal afvalverwerkers 
is er op twee jaar tijd wel gestegen van 
vier naar zes (zelfs zeven als je tuinafval 
meerekent). Door een achterpoortje in de 
provinciale regels werden immers twee 
nieuwe vergunningen afgeleverd voor 
afvalverwerking op het industrieterrein in de 
Vekestraat op de grens tussen Kampenhout 
en Boortmeerbeek, ondanks fel protest van 
de N-VA in de provincieraad. Op een slinkse 
manier werd de angst voor de afvaloven dus 
misbruikt om nieuwe ongewenste industrie 
toe te laten aan het Sas. 

N-VA Haacht ijvert er al lang voor om deze 
kostbare industriegrond voor te behouden 
voor job-creërende kantoorruimte en 
andere niet-vervuilende kmo’s. Bert 
Francois, gemeenteraadslid voor de N-VA 
in Haacht en één van de oprichters van 
actiecomité ‘Stop de Oven’, heeft deze 
problematiek al herhaaldelijk aangekaart 
in de gemeenteraad. Ook op provinciaal en 
op Vlaams niveau blijft hij dit belangrijke 
dossier op de voet opvolgen.

Bert Francois
gemeenteraadslid
bert.francois@n-va.be
0474 26 28 01

Hoe zit het met 
de afvaloven?

   De bouwaanvraag voor de gevreesde afvaloven is intussen overwoekerd door onkruid, maar in de rechtbank wordt nog altijd 
verder gestreden om de vergunning.

Nele De Win
gemeenteraadslid
0476 79 31 36

Een vraag? Een suggestie?
Onze mandatarissen staan u graag te woord

Mireille Vergucht
lid van het Vast Bureau  
van het OCMW 
0475 97 74 14

mireille.vergucht@n-va.benele.dewin@n-va.be marina.vansteenweghen@n-va.be

Marina Van Steenweghen
Bestuurslid Autonoom  
Gemeentebedrijf (AGB) 
0494 79 86 86
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


