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Veilig thuis in een welvarend Haacht
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur voor Haacht te
kiezen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo
Francken kwam onlangs naar de jaarmarkt van
Haacht om onze kandidaten te steunen. Lijsttrekker
voor de N-VA is Bert Francois.
Tien jaar geleden was Bert een van de oprichters van Stop de
Oven. Dankzij een recent arrest van de Raad van State behoort
de dreiging van een afvaloven op de grens met Haacht nu
definitief tot het verleden. Sinds 2012 zetelt Bert Francois in de
gemeenteraad, waar hij vooral ijvert voor een gezonde en leefbare gemeente op het gebied van milieu, mobiliteit en ruimtelijke
ordening. Bert zit ook in de milieuadviesraad.
Op de tweede plaats staat gemeenteraadslid en afdelingssecretaris Marina Van Steenweghen. De derde plaats is voor dr.
Jo Vandesande, stichter en erevoorzitter van HAGOK. Marc
Vermylen, oud-schepen van Haacht, staat op plaats dertien.

Staatssecretaris Theo Francken en lijsttrekker Bert Francois.
De Haachtse N-VA-lijst wordt geduwd door fractieleider in de
gemeenteraad en politieraadslid Frank Vannetelbosch, die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 nog de op één na meeste
voorkeurstemmen van heel Haacht behaalde.

N-VA verzet zich tegen verplaatsing Lombaardenparking
De voordelen van de centraal gelegen Lombaardenparking zijn bekend. De parking, die sinds 1988 gebruikt
wordt, is vanuit het centrum te voet goed bereikbaar en is groot genoeg om de vele bezoekers van onder meer
de kermissen, Haacht-Feest, de Primusfeesten, de kerstmarkten en de oudejaarsviering op te vangen. Ook de
capaciteit van 280 plaatsen is een grote troef. De N-VA is dan ook tegen de plannen van het gemeentebestuur,
dat de parking wil verplaatsen naar de rand van Haacht.
Dat zijn centrale ligging de bijzonderste troef is van deze parking,
blijkt onder meer uit het infobord dat de gemeente Haacht langs
de invalswegen plaatste. De kleine afstand tot het centrum (100
meter volgens het infobord, slechts 65 meter in werkelijkheid) en
de capaciteit worden er uitgespeeld als pluspunten.

Gemeente wil afstand tot centrum verdubbelen

Volgens het nieuwe plan wordt de capaciteit weliswaar niet
verkleind, maar de afstand tussen het centrum en de parking
wordt gewoon verdubbeld. Tussen de Markt en de Lombaardenparking zou een woonblok moeten verrijzen. Daardoor is er in dit
plan geen sprake meer van een centrale parking, maar van een
randparking. De voetweg tussen de Markt en de dichtstbij gelegen
parkeerplaats wordt 130 meter in plaats van 65 meter.
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Bereikbaarheid handelscentrum is essentieel

N-VA Haacht heeft een bezwaarschrift ingediend tegen dit plan.
Bestuurslid Jo Vandesande verdedigde het standpunt van onze
partij in de bevoegde commissie. De bereikbaarheid, vooral voor
voetgangers, en de ligging van de Lombaardenparking zijn van
essentieel belang voor het Haachtse handelscentrum en andere
centraal gelegen activiteiten die Haacht tot een regionaal centrum
maken. De N-VA zal er nauwlettend op toekijken dat hieraan
geen afbreuk wordt gedaan.

Jo Vandesande

Bestuurslid
Derde plaats
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Een nieuw elan voor de markt
In een debat voor een publiek van ondernemers en zelfstandigen in Tildonk lanceerde N-VA-bestuurslid Marc Vermylen een plan voor de wekelijkse markt. Het plan kon op heel wat bijval rekenen.
Op korte termijn wil de N-VA de markt in de Werchtersesteenweg laten beginnen aan Zus en Zus en Arachna, liefst
met grote terrassen. Het gedeelte tussen de Wespelaarsesteenweg en het rondpunt komt zo vrij. De laatste maanden
stond er toch al geen kraam meer op dat stuk.

Voordelen

• D
 e parkeerplaatsen aan de pastorie komen vrij.
• De handelszaken zijn beter bereikbaar.
• De bewoners van de appartementen vooraan in de
Wespelaarsesteenweg kunnen op woensdagnamiddag
legaal met de wagen weg. Nu moeten ze een enkelrichting
negeren of thuisblijven.
• De bewoners van de Wespelaarsesteenweg, de Vekestraat en
Vekedries kunnen langs het rondpunt met de wagen weg.

Compactere, gezelligere markt

Vanaf 2019 wil de N-VA een compactere, gezelligere markt
met meer standen in het dorp zelf en met aanvullend een
wekelijkse boerenmarkt en/of een tweedehandsmarkt tussen
de Lombaardenparking en de Markt.
In de Stationsstraat willen we een limiet tot aan de gewezen
Studio 2000, zodat de bewoners van de meeste appartementen in de Stationsstraat ook in en uit hun garages geraken.

De sterkhouders van de Markt houden we zoveel mogelijk op
hun vaste plaatsen. De eenmalige aanpassingen moeten voor
ons in grondig overleg met de handelszaken gebeuren. De
N-VA wil de start van de vernieuwde
markt feestelijk laten ingaan met
flink wat animatie en voordelen
voor bezoekers, zodat we opnieuw
meer publiek, ook uit de buurgemeenten, naar ons handelscentrum trekken.

Marc Vermylen
Bestuurslid
Dertiende plaats

Wijkbezoek Wespelaar
De afgelopen maanden legden de bestuursleden van
N-VA Haacht hun oor te luister in de verschillende
deelgemeenten en wijken van Groot-Haacht.
We nodigden u uit op onze wijkbezoeken in
Sint-Adriaan, Tildonk, Haacht-Statie, Wakkerzeel,
Kelfs en op de jaarmarkt in Haacht.
Op zaterdag 30 juni eindigen we in Wespelaar.
U kunt genieten van gratis frietjes en een drankje.
Ook voor de allerkleinsten voorzien we een drankje.
Iedereen welkom!

haacht@n-va.be

ZATERDAG

30 juni

18.30 tot 20.30 uur
aan Thierry Frit
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Herwaardering dorpskern Wespelaar
Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois beschermde het dorpsgezicht van Wespelaar. Hierdoor
wordt de historische dorpskern van Wespelaar geen groot appartementsblok. Ook de plannen van de
bestuurscoalitie om het oud-gemeentehuis te slopen en zo de gemeentekas te spijzen, werden verijdeld.
Er is evenwel meer ambitie nodig voor het dorp van Wespelaar.
Twee scholen liggen aan de Grote Baan, waar jammer genoeg tot op de dag van vandaag
zwaar vrachtverkeer door raast. Daardoor wordt de Grote Baan in het dorpscentrum al
jaren gekenmerkt door grote oneffenheden. “De ontsluiting van de industrieterreinen
van Kruineike en Hambos is een absolute topprioriteit voor de N-VA”, zegt fractieleider
in de gemeenteraad Frank Vannetelbosch. “Zo kan er een verbod op zwaar vrachtverkeer door de Grote Baan en Tildonk-dorp komen.” Deze ontsluiting is volgens de
N-VA onvoldoende doortastend aangepakt door de huidige bestuurscoalitie.

Meer ambitie

“Er is ook meer ambitie nodig voor de dorpskern zelf”, gaat Frank verder. “Sommige gebouwen, waaronder het voormalige café De Zwaan,
staan gewoon te verkrotten. De gemeente moet
de handen uit de mouwen steken en samenwerken met (lokale) private partners. Er is werk aan
de winkel. Met uw stem pakken we dit aan.”

Frank Vannetelbosch

Fractieleider in de gemeenteraad
Lijstduwer

Kleiner wonen, duurzamer en gelukkiger leven
Gemeenten willen meer en meer toespitsen op bouwen in de hoogte en rond het centrum van de stad of
gemeente. De hoge vastgoedprijzen, hoge huurprijzen, lange wachtlijsten op de sociale huurmarkt… het zijn
allemaal redenen om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen: co-housing, kangoeroewoningen en
waarom niet elk ander stevig en veilig alternatief?
Alternatieve woonvormen bieden mogelijkheden:
De N-VA wil zich inzetten om nieuwe alternatieve
zorgwonen waarbij de grootouders dichter bij hun kin- woonvormen te integreren in onze leefgemeenschap.
deren wonen, kinderen die na hun studies weer thuis
komen wonen, als thuiswerkkantoor, gastenverblijf...
Ook wonen in een kleine houten woning is een optie
voor in de toekomst. Deze innovatieve woonvorm
wordt in onze wetgeving beschouwd als woning, maar
een wettelijk kader ontbreekt voorlopig nog in België.

Marina Van Steenweghen

Gemeenteraadslid
Tweede plaats

Bedankt!
We bedanken alle inwoners die onze enquête invulden. We verwerken de resultaten ervan
in ons verkiezingsprogramma. De N-VA gaat voor meer inspraak voor de Haachtenaar.

Veilig thuis in een welvarend Haacht

www.n-va.be/haacht

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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