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Tijd voor een Haachts veiligheidsbeleid

Spaghettifestijn

In Haacht is er geen veiligheidsbeleid. In onze buurgemeenten is dat wel het geval.
Ondanks het feit dat het politiekorps van de politiezone Haacht (Boortmeerbeek/
Haacht/Keerbergen) goed preventief en repressief werk met beperkte middelen
verricht, schiet de bestuurscoalitie tekort om uw veiligheid voldoende te garanderen.
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Tijdens de donkere maanden stijgen de
inbraakcijfers jammer genoeg. De lokale
politie van Zone Haacht houdt tijdens
deze periode jaarlijks een preventiecampagne tegen inbraken. N-VA Haacht
stelde daarom voor dat het schepencollege
een Buurt Informatie Netwerk (BIN)
opstart samen met inwoners in bepaalde
(inbraakgevoelige) wijken.
Zo geraakt informatie over mogelijke
inbraken sneller bij de politie.
In Boortmeerbeek en Keerbergen zijn

ANPR-camera’s

Onder druk van de N-VA in het politiecollege (de burgemeesters van Haacht,
Boortmeerbeek en Keerbergen) start de
lokale politie rond het jaareinde met
ANPR-camera’s ofwel automatische
nummerplaatherkenningscamera’s in
onze politiezone.
Deze ANPR-camera’s zullen ervoor
zorgen dat meer vastgestelde misdrijven
(sneller) worden opgelost. De camera’s
zullen op bepaalde locaties staan op
de grenzen van de politiezone zodat
verdachte voertuigen (met respect voor
ieders privacy) geregistreerd kunnen
worden.

Bestuursverkiezingen Jong
N-VA Haacht
Voor de derde keer in de geschiedenis
kiest Jong N-VA Haacht een nieuw
bestuur, verjonging is steeds nodig
voor het verdere bestaan.
Uittredend afdelingsvoorzitter, Marc
Verbelen nodigt alle geïnteresseerden van 16 tot en met 30 jaar uit
op maandag 12 december in het
vergaderzaaltje boven Brasserie Brouwershof (Provinciesteenweg 10, 3150
Wespelaar).
Ter plaatse kan je nog lid worden en
je kandidaat stellen. Nadien biedt de
afdeling je een drankje aan.

deze BIN-netwerken al een feit.
De N-VA vraagt dan ook met aandrang
om hier in Haacht werk van te maken.

Terrorismedotatie

Op federaal niveau realiseerde minister
van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) extra
middelen voor veiligheid en politie. Het
schepencollege keerde zich echter tegen
een voorstel van extra dotatie van
30 000 euro voor de politie, in het kader
van terrorismeaanvallen, nog voor de
gemeentebesturen van Boortmeerbeek
en Keerbergen konden antwoorden op
het voorstel. Onverantwoord. Dit had het
werk van de lokale politiezone Haacht
verder kunnen verbeteren.

Meer weten?

Politieraadslid Frank Vannetelbosch
(frank.vannetelbosch@n-va.be
of 0479/59 92 69)
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Geld over de balk
De belastingdienst verhuisde
recent naar Leuven en de
gemeente kreeg het vrijgekomen
gebouw aan de Vandesandelaan
aangeboden. Dit prachtige
gebouw is meer dan 1500 m2
groot. Jammer dat we nu geen
gemeentehuis meer nodig hebben.
Voormalig schepen Marc Vermylen
(N-VA) had dat scenario jaren geleden al
voorzien. Meermaals pleitte hij ervoor
om te wachten met de nieuwbouw
GC Den Breughel en om Studio 2000
te behouden en te verbeteren als
gemeenschapscentrum.
Dan had het gemeentehuis nu veel
goedkoper aan de Vandesandelaan
gestaan. Ondertussen zien we ook de
impact hiervan: in het centrum valt ’s
avonds niets meer te beleven, er is geen
plaats meer voor een jeugdhuis, de
tarieven in het nieuwe cultuurcentrum
zijn een bittere pil voor de verenigingen
en een traditievereniging als fanfare Sint
Adriaan stopt door lokalennood. Ook
het nieuwe jeugdhuis is reeds stilgevallen
wegens gebrek aan een vaste locatie.
Gemeenteraadslid Marc Verbelen
waarschuwde de schepen van Jeugd
hiervoor ook al. Nochtans waren
er voldoende alternatieven, bv. het
gemeentehuis van Wespelaar, het
schooltje in Tildonk of (toen) Studio 2000
waar het vorige jeugdhuis gelegen was.

Meer weten?
Marc Verbelen
Gemeenteraadslid
marc.verbelen@n-va.be
0498/06 31 12
haacht@n-va.be

Alarmerende luchtvervuiling aan
Kampenhout-Sas
De afgelopen weken heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) in samenwerking met de gemeente Kampenhout
de luchtkwaliteit langs de Leuvensesteenweg (N26) en de
Haachtsesteenweg (N21) in kaart gebracht.
Uitgerust met speciale meetapparatuur
werd door vrijwilligers over een
bepaalde periode de aanwezigheid
van zwart koolstof op deze twee grote
verkeersassen gemeten. Het onderzoek
was een initiatief van Kampenhouts
schepen van Milieu Stefan Vandevenne
(N-VA). De eerste meetresultaten
zijn onrustwekkend, en meer bepaald
voor het verkeersknooppunt van
Kampenhout-Sas.

De N-VA is ook de enige partij die
bezwaarschriften indiende tegen de
komst van Klasse 1-bedrijven op de
grens met de gemeente Haacht en heeft
ook twee maal beroep aangetekend
tegen de vergunning voor nieuwe
afvalverwerkers op het industriegebied
van Kampenhout-Sas.

De luchtvervuiling bereikt er op
bepaalde momenten van de dag –
tijdens de ochtend- en avondspits – de
alarmdrempel.

“De N-VA zal zich ook
in de toekomst verder
blijven inzetten als
milieubewuste partij die
echt begaan is met de
leefbaarheid van onze
gemeente.”

De verkeersdrukte aan KampenhoutSas is de laatste jaren sterk toegenomen,
maar dit is de eerste keer dat de
gevolgen van het verkeer op een
wetenschappelijk onderbouwde manier
ook gelinkt wordt aan de verminderde
luchtkwaliteit.
Zoals iedereen weet, is het bovendien
op deze plaats dat de firma Recover
Energy een afvalverbrandingsoven wil
bouwen die enorme hoeveelheden CO2
zou uitstoten bovenop de al bestaande
vervuiling van het wegverkeer. Een echt
rampscenario dus, maar gelukkig is het
zover nog niet.
Terwijl iedereen gefocust was op de
vergunning voor deze oven, zijn er wel
enkele honderden meters verderop op
twee jaar tijd drie andere bedrijven
van Klasse 1 (de meest vervuilende)
bijgekomen. N-VA Haacht waarschuwt
al jaren voor de komst van nieuwe
vervuilende industrie aan KampenhoutSas, die vooral de leefkwaliteit van de
aangrenzende woonwijken in Haacht en
Boortmeerbeek bedreigt.
Raadslid Bert Francois vond nooit steun
bij de bestuursmeerderheid voor al zijn
tussenkomsten hierover.

Gemeenteraadslid
Bert Francois

Meer weten?
Bert Francois
Gemeenteraadslid
Lid Milieuadviesraad (MAR)
bert.francois@n-va.be
0474/26 28 01
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Heraanleg riolering gewestweg N21

“Hinder blijven beperken”
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin werken sinds
april 2016 tot februari 2018 aan de herinrichting van de gewestweg N21
(Haachtsesteenweg en Werchtersesteenweg).
Vanaf het kruispunt met Scharent tot
het kruispunt met de Provinciebaan in
Werchter vernieuwt AWV het wegdek
over een afstand van ongeveer 3 km. Dit
veroorzaakt veel hinder en vooral veel
frustraties bij de lokale handelaars in die
regio. Het verkeer beschikt in deelproject
1 over versmalde rijstroken.

Bij deelproject 2 wordt de weg volledig
afgesloten voor het verkeer tussen
augustus 2016 en februari 2018.
Het verkeer volgt een omleiding via
Stationsstraat, Provinciesteenweg,
Mechelsesteenweg (N26) tot in Herent, de
E314 en de Provinciebaan. Buurtbewoners
en handelaars menen dat er vaak ten
onrechte wordt geverbaliseerd.
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De politie benadrukt nochtans dat ten
allen tijden vrachtwagens tot 3,5 ton
zowel richting Werchter als richting
Haacht toegelaten blijven voor zover zij
hun aanwezigheid kunnen staven met een
vrachtbrief bestemd voor laden en lossen
op dit traject voor zover de werken op het
traject het toelaten.
De aannemer moet dit naleven voor zover
dat mogelijk is. Er zullen altijd momenten
zijn dat er op een dag werken uit te voeren
zijn over de ganse breedte van de straat.
De N-VA zal er blijven op toezien dat de
hinder voor de inwoners en handelaars
via een duidelijke communicatie vanuit
het college zo klein mogelijk blijft.

Meer weten?
Marina Van Steenweghen
gemeenteraadslid en lid van de gemeentelijke verkeerscommissie (VC)
marina.vansteenweghen@n-va.be
0494/79 86 86

Wist je dat ...
 wie een pasfoto nodig heeft hiervoor vanaf nu gewoon
op het gemeentehuis terecht kan? In een fotohokje kan je er
tegen betaling een geldige pasfoto laten nemen. N-VA Haacht
stelde dit drie jaar geleden al voor, toen was er nog geen
budget en ruimte voor.
 om de veiligheid voor de fietsers te verhogen N-VA
Haacht al enkele jaren pleit om vertragende, rode
fietssuggestiestroken aan te brengen vooral in het centrum
van Haacht (zone 30)?
 er in 2017 fietssuggestiestroken komen in de
Mercatorlaan, Verhaegenlaan, Mortelstraat, Houtheide,
Beverdijk, Hooiberg, Neerstraat en een deel van de Tuinwijk
en St-Adriaanstraat?
 heel wat mensen opmerkten dat het nieuwe bedrijf dat
beken ruimt, grof en slordig te werk gaat met het slib? Om
kosten te besparen?

 de eigenaars van de panden waarvan de gevels beschermd
kunnen worden in het kader van de bescherming van het
dorpsgezicht van Wespelaar in aanmerking kunnen komen
voor subsidies om deze historische gevels te onderhouden en
in stand te houden? Hiervoor moet het schepencollege wel
snel werk maken van een beheersplan voor de bescherming
van het dorpsgezicht.
 de niet-beschermde woningen in de dorpskern van
Wespelaar zullen stijgen in waarde door de bescherming van
het dorpsgezicht?
 in 2015 de rioleringen in uw gemeente niet gekuist
werden? De overstromingen dit jaar waren dus zeker niet
enkel te wijten aan de hevige regenval.
 de begraafplaats de jongste jaren een opwaardering kreeg?
Jammer dat het gemeentebestuur niet de moeite
nam om ervoor te zorgen dat het netjes
opgeruimd was tegen 1 november.
Honderden bezoekers zagen zo de op het
eerste zicht slechtst onderhouden begraafplaats
van de streek.

www.n-va.be/haacht
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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