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Projectontwikkelaar MG Real Estate (bekend van de beruchte ‘pontonparty’ op de Gentse Graslei in oktober 
vorig jaar) kocht de gebouwen en het terrein van de Kampenhoutse witloofveiling die begin dit jaar defini-
tief zijn deuren sloot. De firma heeft plannen om op de site een nieuw complex te bouwen voor winkels en 
grote retailketens. In het grootste geheim werden de plannen voor deze ‘mini-Uplace’ minutieus voorbereid.

Toen N-VA-gemeenteraadslid Bert Francois in december vorig 
jaar op de gemeenteraad van Haacht vroeg hoe de bestuurs- 
meerderheid de Haachtse handelaars zal beschermen tegen  
de negatieve impact van een nieuw winkelcentrum op  
amper twee kilometer van onze dorpskern, viel het voltallig 
Open Vld-Groen-sp.a-schepencollege volledig uit de lucht. Op 
de banken van de gemeenteraad werd de vraag van de N-VA  
honend weggelachen.

Nochtans is het al langer geweten dat de Haachtse handelaars 
het niet gemakkelijk hebben met de vele baanwinkels die als 
paddestoelen uit de grond rijzen aan de Leuvensesteenweg in 
Boortmeerbeek. Een shoppingcenter aan Kampenhout-Sas met 
ruimte voor 618 parkeerplaatsen kunnen ze dan ook missen als 
kiespijn. Om nog te zwijgen van de mobiliteit ter hoogte van 
Kampenhout-Sas die door de kruising van twee van de meest 
verzadigde gewestwegen in Vlaams-Brabant (N21 en N26) nu al 
voor de grootste files in de regio zorgt.

De interventies van N-VA Haacht hebben hun effect in ieder 
geval niet gemist. Niet alleen werd dit dossier uit de waas van 
geheimhouding en duistere onderhandelingskamertjes gehaald, 
plots duiken ook volledig nieuwe pistes op voor het terrein aan 
de voormalige witloofveiling. Zo zou er misschien een  

intergemeentelijk zwembad kunnen komen, een oud project dat 
om de zoveel jaren terug uit de kast gehaald wordt, maar er  
helaas even snel terug in gelegd wordt wegens gebrek aan  
financiële middelen. Ook de N-VA is voorstander van een zwem-
bad dat samen met de buurgemeenten Kampenhout, Herent en 
Boortmeerbeek zou gebouwd en uitgebaat worden, maar dan 
moet het kostenplaatje wel kloppen. Het zou alleszins een mooi 
alternatief zijn dat geen schade toebrengt aan de Haachtse mid-
denstand maar toch ten dienste staat van alle inwoners van de 
omliggende gemeenten. Ook de scholen die nu veel tijd verliezen 
om naar Tremelo of Hofstade te rijden voor het schoolzwem-
men, zijn vragende partij voor een zwembad dichtbij huis.

Dat er uiteindelijk iets moet komen op de Brava-site is duidelijk. 
Maar we zien liever geen mini-Uplace waar noch de consument, 
noch de Haachtse handelaars op zitten te wachten en dat voor 
bijkomende verkeersellende zou zorgen met een eerder beperkte 
jobcreatie. N-VA Haacht pleit voor maximale werkgelegenheid 
met een minimale impact op de mobiliteit, zoals kantoorruimtes 
of een KMO-zone. Ook een zwembad behoort tot de mogelijk- 
heden. De N-VA zal dit dossier zeer nauw blijven opvolgen en 
het gemeentebestuur van Haacht het vuur aan de schenen leggen 
om er voor te zorgen dat de belangen van onze gemeente  
maximaal gewaarborgd worden.

Plannen nieuw winkelcentrum aan Kampenhout-Sas 
zorgt voor grote ongerustheid bij Haachtse handelaars

 Bert Francois, gemeenteraadslid 
en lid van de milieuadviesraad
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Blunderberm in de  
Vinkstraat in Wakkerzeel
Op 23 augustus 2016 kregen de inwoners vanaf  
nr. 1 tot en met 29A in de Vinkstraat een brief over 
de aanleg van een voorlopig voetpad. 

Zowel voetgangers als fietsers benutten deze berm die hen  
een veiligheidsgevoel bood. Al snel legden de slechte weers-
omstandigheden de zwakte van dolomiet bloot. Grote plassen 
maakten het gebruik van het pad compleet onmogelijk. 

De N-VA bracht dit punt onder de aandacht op de gemeenteraad 
van februari. De burgemeester bleef erbij dat dit pad duidelijk 
alleen als voetpad diende. Hij beloofde bij beter weer herstellin-
gen uit te voeren.
 
De inwoners ijverden dan om een verkeersbord F103 te plaatsen 
om passanten te verwittigen dat het hier om een voetpad gaat. 
De N-VA liet dit voorstel agenderen op de gemeentelijke  
verkeerscommissie (VC). 

De gelijkgrondse berm wordt in de wegcode beschreven als 
bestemd voor zowel voetgangers als fietsers! De burgemeester 
was aanwezig op deze gemeentelijke verkeerscommissie (VC) en 
kon niet anders dan hiermee instemmen. Hij maakte opnieuw 

de belofte bij beter weer de berm in een steviger materiaal op te 
hopen en gelijk te trekken. 

Wij blijven erop toezien dat dit  
binnenkort inderdaad wordt  
uitgevoerd.

School dupe van patrimoniumverkoop 
N-VA Haacht betreurt het gebrek aan overleg tussen het Open Vld-Groen-sp.a-schepencollege met  
de schooldirectie en ouderraad van de gemeentelijke basisschool De Klimop Wespelaar. Het schepen-
college garandeerde de gemeenteraad eind 2016 dat de verkoop van het oud gemeentehuis van  
Wespelaar en het achterliggend gebouw de werking van de school niet zou beperken of in het gedrang 
zou brengen. Dit blijkt onjuiste informatie geweest te zijn van de schepen van Onderwijs. 

Er ontstaan hierdoor wel degelijk heel wat praktische problemen door een gebrek aan klaslokalen. De bestuursmeerderheid is 
pas over een oplossing beginnen nadenken nadat de oppositie hierover vragen stelde op de gemeenteraad naar aanleiding van 
de alarmerende brief van de schooldirectie.

Het is niet de eerste keer dat er onrust ontstaat over de toekomst van de gemeentelijke basisscholen. In 
2013 had dezelfde schepen van onderwijs het maffe idee om ons hoog kwalitatief onderwijs en bijho-
rende gebouwen te verkopen aan het gemeenschapsonderwijs (GO). 

De achterliggende reden is telkens de zeer ongezonde financiële situatie van onze gemeente. Meerdere 
keren per jaar moeten de budgetten aangepast worden. En ziet deze meerderheid zich gedwongen tot 
een grootschalige patrimoniumverkoop. Zo werden Studio 2000 en het voormalige gemeentehuis van 

Wespelaar al verkocht. Dit is de voornaamste reden waarom 
N-VA Haacht steeds tegen de meerjarenplanning stemt!

 Marc Verbelen, 
Gemeenteraadslid

 Marina Van Steenweghen,  
gemeenteraadslid en lid  
van de gemeentelijke  
verkeerscommissie
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N-VA strijdt voor voortbestaan 
luchthaven Zaventem
De gemeenteraad van Haacht keurde unaniem een open brief 
aan de federale regering goed. De open brief vraagt een eer-
lijke spreiding van de geluidsoverlast van vliegtuigen en het 
terugschroeven van de opstijgroute Leuven Rechtdoor (LR).

De inwoners van Haacht dragen reeds jaar en dag 80 procent 
van de geluidsoverlast van de landingsroutes boven onze 
gemeente, zonder klagen! De opstijgroute Leuven Rechtdoor 
brengt vanaf zes maart 2014 20 procent van de stijgende  
vliegtuigen door het Haachtse luchtruim.

Hierdoor blijft de regio ten westen van Leuven volledig  
gevrijwaard van alle geluidsoverlast. N-VA Haacht steunde dan 
ook mee de open brief die pleit voor het billijk spreiden van de 
geluidshinder. De N-VA diende ook nog een voorstel van tekst 
in op de open brief, een amendement. De N-VA vroeg de steun 
van de Haachtse gemeenteraad voor de Vlaamse Regering die 
een belangenconflict inroept tegen de Brusselse geluidsnormen 
die het voortbestaan van de luchthaven bedreigen.

Opmerkelijk: geen enkele andere 
partij steunde ons voorstel. Het 
voortbestaan van de luchthaven 
blijft belangrijk voor de N-VA. 
Ook voor onze gemeente.

622 000 euro voor Tildonk 
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams 
minister van Onroerend Erfgoed, kent 622 000 euro toe  
voor het uitvoeren van restauratiewerken in Tildonk.  
Hiervan gaat 72 000 euro naar de restauratie van de  
Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel en 550 000 euro naar  
de restauratie van de tuin van het Sint-Angelaklooster.

Dankzij deze 
kloostertuin 
waren de zusters 
Ursulinen vroeger 
zelfvoorzienend. 
Nu heeft de vier 
hectare grote tuin 
verschillende 
publieke functies, 
zoals bijvoorbeeld 
een duurzaam 
moestuin-project. 
De groentetuin 
is opnieuw in 
gebruik genomen 
en de producten 
uit de tuin worden 
gebruikt in het 
restaurant. Een 
ander deel van de 
groentetuin zal 
dienst doen als 
kinderboerderij.  

Met deze pre-
mie worden de 
tuinmuur, de 
tuinberging en de 
monumenten in de tuin gerestaureerd. Zo kan iedereen die het 
klooster gebruikt of bezoekt genieten van de opgeknapte tuin. 

De Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel met de omringende 
lindebomen is sinds 3 februari 2000 beschermd als monument. 
De kapel in de landelijke wijk Hambos is namelijk een intact 
bewaard voorbeeld van een laat-barokke wegkapel uit de eerste 
helft van de achttiende eeuw. De kapel ligt op de bedevaar-
troute van Herent naar Wakkerzeel en getuigt van een lange 
traditie van Mariaverering. Met deze premie wordt zowel het 
exterieur als het interieur van de kapel volledig gerestaureerd.

 Frank Vannetelbosch,  
fractieleider gemeenteraad

Wist je dat ...
  ... Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) van Haacht een landingsbaan wil maken?

  ... er een bom uit Wereldoorlog I tot ontploffing is gebracht en het was niet op de gemeenteraad

  ... er onlangs een overleg was tussen de buurgemeenten over een mogelijke fusie. Ondanks bijna 7.5 miljoen euro schuld-
vermindering en heel wat efficiëntiewinsten, Haacht dit weigert verder te onderzoeken. Tussen Tremelo en Begijnendijk de 
fusiegesprekken zeer constructief verlopen.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /
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