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N-VA Haacht komt naar u toe!
N-VA Haacht hecht veel belang aan inspraak. Daarom komen we naar u toe.

De afgelopen maanden legden de bestuursleden van N-VA Haacht al honderden  
huisbezoeken af in de wijken en deelgemeenten van Haacht.

Hebt u opmerkingen over het gemeentelijk beleid? Hebt u een vraag over de gemeente, 
uw wijk of uw straat? Of wilt u gewoon een praatje maken met onze ploeg?

Kom gerust af voor een gezellige babbel, een versnapering en een drankje. 

Iedereen van harte welkom!

  Zaterdag 19 mei in  
Wakkerzeel en Kelfs van 
18.30 tot 20.30 uur aan de 
kerk

  Zondag 10 juni in Haacht 
op de jaarmarkt 

  Zaterdag 30 juni in 
Wespelaar aan frituur 
Thierry van 18.30 tot  
20.30 uur

Spaghetti-en-croquedag N-VA Haacht
N-VA Haacht verwelkomt u graag voor een heerlijke spaghetti of een 
krokante croque-monsieur.ZATERDAG

5 mei
10 tot 20 uur

Parochiecentrum  

Wespelaar

Nieuwstraat 1 

 Wespelaar

Grote spaghetti: 10 euro

Kleine spaghetti: 8 euro

Croque met groenten: 10 euro

Croque bolognese: 11 euro

Croque Hawaï: 11 euro

Enquête Iedereen 
burgemeester  

(pagina 2 en 3)
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De N-VA staat voor Vlaams en rechtlijnig. Maar er is meer. Met een sterke N-VA-afdeling hebben de  
Haachtenaren een unieke kans op verandering. Met welk programma? Met uw programma. Via de 
enquête in dit huis-aan-huisblad willen we een programma schrijven voor, door en van de Haachtenaren. 
Geef ons uw visie, ideeën en suggesties.

Hieronder vindt u een aantal uitspraken. Kruis telkens het vakje aan dat het dichtst bij uw mening aan-
sluit.

1   Momenteel wordt er in Haacht aan een hoog tempo gebouwd. Op verschillende plaatsen zijn er nieuw-
bouwprojecten in ontwikkeling, voornamelijk appartementsblokken. Wat vindt u van deze trend?
 Heel goed. Haacht is groot genoeg: hoe meer inwoners, hoe liever.
 Goed, maar graag aan een iets trager tempo dan dat er momenteel gebouwd wordt.
 Oké, maar enkel aan het gemiddelde van de bevolkingsgroei in Vlaanderen.
 Stop! Er is al genoeg bijgebouwd in Haacht.

2   De laatste jaren kwamen er veel baanwinkels bij in onze regio. Nu zijn er plannen om aan de voormalige 
witloofveiling een winkelcentrum te bouwen (13 900 m²) met een grote onder- en bovengrondse  
parking. Wat vindt u van deze plannen?
 Leuk. Shoppen vlak bij huis én bijhorende (gratis) parking. Laat maar komen!
 Goed, maar enkel met grote winkels (zoals meubelzaken) die maar een beperkte impact hebben op de mobiliteit.
 Maakt niet uit. Ik verander mijn winkelgewoontes daar toch niet voor.
 Besteed deze ruimte liever aan een project van algemeen nut zoals een openbaar zwembad.

3   Tijdens Rock Werchter stonden heel wat Haachtse verenigingen met een kraampje op de Werchterse- 
steenweg. Door alle toegevingen aan Live Nation, gaat deze traditie kapot. Wat moet er volgens u  
gebeuren?
 Een voetgangersweg maken (naast de baan) met traditionele drank-, eet- en kledingkraampjes op de steenweg zoals vanouds.
 Jammer voor de kraampjes van de lokale verenigingen en handelszaken, maar de veiligheid primeert.
 Zolang Live Nation de gemeentelijke- en politiediensten vergoedt, is er geen probleem.

4   Schaalvergroting leidt tot een betere inzet van mensen en middelen op voorwaarde dat er voldoende 
aandacht gaat naar de lokale tradities. Wilt u een fusie of niet?
 Neen, ik wil geen fusie.
 Graag een fusie met Boortmeerbeek. 
 Liever een fusie met Keerbergen.
 Liever een fusie met Keerbergen én Boortmeerbeek.
 Ik wil een fusie met ....................................................................................................

Enquête Iedereen burgemeester
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Is het goed leven in Haacht?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U bent één dag burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat loopt er faliekant fout in onze gemeente? Hoe kunnen we dit volgens u het best oplossen?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Als u kon beslissen, waar zou u dan de komende zes jaar het meeste geld voor uittrekken?
Rangschik a.u.b. volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk.

1=hoogste prioriteit, 10=laagste prioriteit
THEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bestrijding van zwerfvuil
Installeren van veiligheidscamera’s
Verbeteren voet- en fietspaden
Verbeteren gemeentelijke website en e-loket
Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal,  
muziekschool ...)
Uitbreiding sportinfrastructuur
Gratis ophaling grofvuil en uitbreiding containerpark
Meer groen in de gemeente
Meer subsidies voor verenigingen en buurtfeesten
Behoud Vlaams karakter van de gemeente
Verlaging gemeentelijke belastingen

Geef uw ingevuld formulier af op een van onderstaande adressen of vul het digitaal in via de webstek 
www.n-va.be/haacht vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2018.

Lieve Vanhaeght, Vinkstraat 63 (Tildonk)
Jo Vandesande, Kloosterstraat 50 (Haacht en Sint-Adriaan)
Philippe Gevaert, Jennekensstraat 27 (Haacht en Sint-Adriaan)
Bert Francois, Elleveldweg 8 (Wespelaar en Haacht-Statie)
Marina Van Steenweghen, Lindenstraat 2 (Wakkerzeel-Kelfs)



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


