
Geniet van de zomer!

BARBECUE
Wat mag je verwachten?

• een aperitiefje met lekkere hapjes
•  BBQ met luxe hamburgerbuffet (Hereford, eigen kweek) of huisgemaakte  

vegetarische falafel (all you can eat!)
• koffie en een ambachtelijk ijsje als dessert

Bovendien kan je genieten van een rondleiding in brouwerij Hof ten Dormaal en van een bierproeverij!

Waar? Brouwerij Hof ten Dormaal, Caubergstraat 2 , 3150 Tildonk 
Prijs? Volwassene: 32 euro. Kind tot 13 jaar: 22 euro. Frisdranken en bieren zijn in de prijs inbegrepen.
Inschrijven? Via mail: marleen.wouters@n-va.be
Betalen? Het totale bedrag overschrijven op BE90 8508 1831 4832 met vermelding van uw naam + 
aantal volwassenen en kinderen.

Zondag  
4 september 

2022 

vanaf 16 uur in  
Hof ten Dormaal

De geboorte van verzuring
“Het gemeentebestuur kon onmogelijk voorzien dat de geluidshinder de gemeentegrens zou overschrijden.” Viel u ook van uw 
stoel toen u in de krant die reactie las van onze burgemeester op de enorme geluidsoverlast van een soundcheck in Hambos? Het 
gaat over een videowall van 34 meter hoog, met een geluidsinstallatie met een bereik voor 100.000 mensen. Geloofwaardig was 
de reactie van de burgemeester dus niet.

Ongeloofwaardig
Elke vergunningsaanvraag is een administratief kruisverhoor. 
Elk detail wordt onderzocht. Iedere verantwoording wordt 
gecheckt en dubbel gecheckt. En alle spel- en telfouten worden 
gecontroleerd. Maar de gevolgen van het gebruik van een 34 
meter hoge videowall, die waren niet te voorspellen? Dat gelooft 
toch niemand!

Geen communicatie 
Er was vooraf nauwelijks communicatie naar onze inwoners. 
Enkel de omwonenden werden per brief gewaarschuwd voor mo-
gelijke licht- en geluidsoverlast. De rest van de inwoners moest 
zijn informatie zoeken op de sociale media of bij de buren te 
rade gaan. Dat onze gemeente nauwelijks communiceerde over 
het plaatsen en het gebruiken van zo’n enorme videowall, is vol-
gens de N-VA verdacht. Was het bestuur bang dat onze inwoners 
vragen zouden stellen, of bezwaren zouden indienen? Waren ze 
zich ervan bewust dat het voor problemen zou zorgen?

Geen excuses 
De N-VA denkt dat het gemeentebestuur zich heeft laten  
verblinden door de wereldspeler. En dat ze zich hebben laten in-
palmen om de communicatie zo beperkt mogelijk te houden. Die 
blindheid heeft hen waarschijnlijk verhinderd om het admini- 
stratieve kruisverhoor grondig uit te voeren. Als het bestuur het 
zou willen toegeven, dan zouden we hun excuses misschien wel 
aanvaarden. Maar van excuses is er tot op heden geen sprake!

Respect voor iedereen
Een gemeentebestuur moet er zijn voor alle inwoners. Alle in-
woners moeten gelijk en met respect behandeld worden én zich 
gelijk behandeld en gerespecteerd voelen. Dat evenwicht valt weg 
wanneer men de ene even alles toelaat om nadien de rest van de 
inwoners te behandelen als een naïef kind en met een doorzich-
tige smoes de mond te snoeren. “Verzuurde burgers”, zo worden 
ze geboren.
    Lieve Vanhaeght
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Padel in Haacht weinig populair?
Vorige zomer startte de gemeente een zoektocht naar een  
privépartner om padelinfrastructuur aan te leggen en uit te baten 
achter sporthal Den Dijk. 

Eerste poging
Haacht organiseerde een eerste rondvraag voor de aanleg en uitbating 
van drie tot vier padelterreinen zonder horeca-uitbating. De gemeente 
mikte daarbij op een jaarlijkse erfpacht (opbrengst voor de gemeente-
kas) van 35.000 euro. Dat is een heel hoog bedrag in vergelijking met 
de situatie in de omliggende gemeenten. Er kwam geen enkele reactie.

Tweede poging
De tweede rondvraag – enkele maanden later – ging over drie of vier 
outdoor of overdekte terreinen met een jaaropbrengst van 6.000 euro 
voor het gebruik van de kleedkamers. Twee kandidaten meldden zich. 
Zij mochten een uitgebreid voorstel indienen en verdedigen. Een van 
de twee kandidaten wilde de leden van de plaatselijke tennisclub bij 
slecht weer of in de winter tegen sterk verminderd tarief laten padel-
len. Geniaal toch?

Haacht bedenkt zich
Maar toen kwam het gemeentebestuur met de vraag om het 
voorstel nogmaals aan te passen: overdekte terreinen werden 
niet toegelaten. Dat was tegenstrijdig met wat in de gemeentelij-
ke ‘leidraad tot vestiging van een erfpachtrecht’ stond. Was dat 
een slordigheid van het schepencollege? Kende het bestuur zijn 
eigen voorschriften niet? Of speelde hier meer?

Derde poging
Zo kwam er ten slotte een derde poging die ook faalde. Er werd 
opnieuw een jaarlijkse erfpacht vooropgesteld van 25.000 euro te 
vermeerderen met 6.000 euro voor het gebruik van de kleedka-

mers. Er kwam geen enkele reactie. De overgebleven kandidaat 
haakte af en het bestuur gaf het plan op. Padel zou volgens hen 
te weinig populair zijn. De N-VA stelt zich vragen bij het verloop 
van de procedure en vindt het een gemiste kans. Haacht telt 
ongetwijfeld een hele hoop padelliefhebbers!

Het Spet eindelijk aangepakt
Twee jaar geleden vroeg de N-VA tijdens de gemeenteraad een dringende aanpak van het Spet. Dat is een mooie en veilige 
verbinding tussen Haacht-Station en Don Bosco, die helaas elke winter onbruikbaar is. Onze vraag werd gehoord: de wer-
ken werden uitgevoerd. Maar het kon beter!

Primitieve uitvoering
Er werd veel zandgrond aangevoerd om de verbinding het ganse jaar door ‘berijdbaar’ te houden. Laat ons hopen dat dat ook 
in de praktijk het geval zal zijn. Jammer genoeg werden tijdens de werken de beken en grachten niet geruimd. Volgens de N-VA 
heeft de gemeente daar kansen laten liggen.

Slecht rapport
Onze gemeente was in 2020 gebuisd op haar Fietsrapport. We behaalden destijds een score van 48,1 op 100 en eindigden op de 
67ste plaats in de categorie onder de 20.000 inwoners. Er moet dus dringend iets gebeuren.

Onze voorstellen
De N-VA vindt dat de Petrus Mertensweg moet verbeterd worden en 
dat er een verbinding moet komen tussen de evenementenweide en de 
sporthal. Op die manier gaan we de goede richting uit. Ook de invoering 
van fietsstraten staat hoog op ons verlanglijstje. Er is nog veel werk aan 
de winkel!

Wat een gemiste kans om het  
sportcomplex Den Dijk met dit  
prestigieuze project op te waarderen.”

Marina Van Steenweghen

Haacht moet aantrekkelijker 
worden voor wandelaars en 
fietsers.”

Frank Vannetelbosch

haacht@n-va.be
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Nieuw kruispunt Mortelstraat-Lipsestraat meteen al aan herstelling toe
 
Eind oktober 2021 werden de rioleringswerken aan de Mortelstraat in Tildonk afgerond. De straat kreeg ook nieuwe asfaltlagen.

Amper zes maanden later was de bovenste asfaltlaag 
op het kruispunt met de Lipsestraat al beschadigd. De 
aannemer moest op eigen kosten de herstelling uitvoeren. 
Dat gebeurde eind mei. 

Haachts gemeentebestuur ziet 13 cultuurverenigingen over het hoofd
Vorig jaar werd het subsidiereglement voor cultuurvereni-
gingen aangepast. Daardoor moesten alle verenigingen zich 
opnieuw laten erkennen en opnieuw een subsidieaanvraag 
indienen. Dat moest digitaal gebeuren. Tussen al hun andere 
werk door moesten de verenigingen, die op vrijwilligers draai-
en, een login en een paswoord aanmaken en de hele procedure 
doorlopen. In dertien gevallen liep dat helaas niet goed af. 

Eén klik te weinig
We contacteerden een tiental gedupeerde verenigingen. De verhalen waren gelijklopend: de verenigingen dachten dat ze de procedure 
goed doorlopen hadden en dat hun aanvraag in orde was. Sommige onder hen kregen zelfs het bericht dat het in orde was. Maar wat 
bleek? Deze verenigingen hadden toch ergens een ‘klik’ te weinig gedaan. Daardoor was hun subsidieaanvraag niet correct afgerond. 
Voor het gemeentebestuur was daarmee de kous af: die verenigingen kregen geen subsidies. Onthutsend toch?!

Digitalisering moet menselijk blijven
De N-VA pleitte er tijdens de gemeenteraad voor om de dossiers van de getroffen verenigingen te heropenen en om hen alsnog een 
gepaste subsidie toe te kennen.

Lentereceptie met minister Diependaele
 
Op vrijdag 13 mei organiseerde N-VA Haacht onder een stralende zon een lentereceptie. Na twee jaren van pandemie en na onze 
afgelaste sinterklaasbrunch en pannenkoekenfestijn zette N-VA Haacht voor het eerst een lentereceptie op poten. 

Een vijftigtal leden en sympathisanten maakte op het  
binnenplein van de Oude Pastorie in Wakkerzeel kennis met 
het nieuwe bestuur. Onder een stralende avondzon sprak 
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, de aanwezigen toe. 
Nadien nam hij nog de tijd om met onze inwoners te praten. 

In dialoog gaan met en aanspreekbaar zijn voor de  
Haachtenaar is een thema waar het nieuwe bestuur van  
N-VA Haacht na de coronacrisis weer op wil inzetten.  
In september organiseren we de jaarlijkse barbecue en in het 
najaar gaan we opnieuw van start met onze wijkbezoeken. 

We ontmoeten u 
daar graag!

Digitalisering is nodig, maar het moet 
menselijk blijven. De gemeente moet 
voor alle verenigingen zorgen, en niet 
alleen voor de digitale bollebozen!” 

Marc Vermylen

We willen in dialoog gaan 
met onze inwoners en 
aanspreekbaar zijn.”

Jessy Van Hoof

We hopen dat de rest van de uitgevoerde 
werken van betere kwaliteit is.”

Ronny Briers

www.n-va.be/haacht
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


