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V.U.: FRANK VANNETELBOSCH, GROTE BAAN 198, 3150 HAACHT (WESPELAAR)

De gemeente Haacht maakte enkele maanden geleden een overeenkomst 
voor een voetgangers- en fietsersbrug tussen Sint-Adriaan (Haacht) en 
de Zeept (Keerbergen). Dit gebeurde in overleg met Keerbergen, Bonhei-
den en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

N-VA Haacht juicht dit uiteraard toe. Het 
zorgt immers voor een vlotter vrijetijdsver-
keer én verhoogt de veiligheid van de vele 
schoolkinderen die in Haacht naar school 
gaan.

Groot was dan ook onze verrassing toen 
fractieleider Frank Vannetelbosch (N-VA) 
in de gemeenteraad het antwoord kreeg van 
de meerderheid dat zij niets wist van een 
overeenkomst. Volgens het schepencollege 
was er helemaal niets beslist. 

De brug tussen Haacht en Keerbergen 
wordt geraamd op 340 000 euro waarvan 
Haacht 80 000 euro zou moeten betalen. Na 
aftrek van Vlaamse en Europese subsidies 
zou dit slechts 17 000 euro zijn.

Een koopje, volgens N-VA Haacht. Volgens 
het college is dit geld echter nodig voor 
andere prioriteiten.

Gezien het beperkte bedrag op het totaal 
gemeentelijk budget voor deze investering is 
N-VA Haacht niet tevreden met dit ant-
woord.

Ook de locatie zou een probleem zijn 
volgens het schepencollege. N-VA Haacht is 
zeker dat, mits er rekening gehouden wordt 
met het Sigma-plan, er geen probleem moet 
zijn met de locatie van deze nieuwe brug.

Wij hopen dat het schepencollege van 
Haacht de uitgereikte hand van Keerbergen 
en Bonheiden aanneemt en samen gaat 
zitten om bruggen te bouwen.

Kan deze coalitie bruggen bouwen?

  Fractieleider Frank Vannetelbosch 
aan de Damiaanfietsers- en voetgan-
gersbrug tussen Ninde (Tremelo) en 
de Haachtse Wilde Heide.

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes
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Vooral onze jeugd en sporters kijken uit naar de bouw van een ‘multifunctionele box’ op 
de site achter sportcomplex Den Dijk in Wespelaar. Vorige maand werd er het sport- en 
cultuurgala georganiseerd. Tot onze spijt stellen we vast dat er zelfs nog niet aan de bouw 
van de box begonnen is.

De nieuwe verkeerssituatie in de Vekestraat heeft heel onlangs bijna een noodlottige afloop gekend voor een 
inwoner van de Vekedries.

In 2013/2014 werd er fier verkondigd dat 
eind 2015 het nieuwe gebouw er zou staan, 
zoals voorzien in de beleidsnota van de 
meerderheid. Het budget werd vorig jaar 
opgetrokken met 1 000 000 euro bovenop de 
reeds voorziene 2 000 000. De studieopdracht 
voor het GRUP ‘recreatiegebied Den Dijk 
Wespelaar’ werd pas in mei 2015 opgestart. 
Eerder stelde gemeenteraadslid Marc Verbelen 
de opgelopen vertragingen al aan de kaak. 

Onbegrijpelijk dat dit dossier jaren 
onaangeroerd blijft liggen bij ruimtelijke 
ordening. Er is een grote behoefte aan 
uitbreiding van de sportinfrastructuur 
(inclusief dans/gevechtsportzaal) en 
fuifgelegenheid. Jong N-VA hoopt dat er ook 

de nodige voorzieningen zullen aanwezig zijn 
om een toog- en koelinginstallatie op aan te 
sluiten.  

In het cultuurcentrum Den Breughel 
zijn jongerenfuiven verboden. Sinds het 
slopen van de oude feestzaal Breughels 
Gasthof (2011) is de jeugd aangewezen tot 
tenten op de evenementenweide aan de 
Wespelaarsesteenweg. Dat is een goede 
tijdelijke oplossing maar niet iedere 
vereniging heeft de mankracht om zoiets 
groots te organiseren. Na een tussenkomst 
van Marc Verbelen op de gemeenteraad 
begin 2013, werd de huurprijs van de weide 
gehalveerd voor Haachtse verenigingen.

Sinds het plaatsen van de paaltjes aan het begin van 
de Vekestraat ter hoogte van Zeeman, is de doorgang 
afgesloten voor voertuigen. Bij een noodsituatie waar de 
hulp- of ordediensten dienen uit te rukken is deze nieuwe 
verkeerssituatie nog niet voldoende gekend. 

Dit was het geval toen de MUG onlangs een interventie moest 
uitvoeren voor een inwoner van de Vekedries. De MUG is 
helemaal moeten rondrijden om langs de achterkant deze straat 
te kunnen bereiken. Er zijn zeer kritieke minuten verloren 
gegaan door deze onvoorziene omstandigheden.

Gelukkig is het deze keer goed afgelopen, maar wij stellen ons 
serieus de vraag of er eerst een leven ontnomen moet worden 
vooraleer er een degelijke oplossing komt voor deze situatie.

Wij ijveren in de eerste plaats om deze paaltjes te verwijderen of 
te vervangen door paaltjes die gemakkelijk door de hulpdiensten 
kunnen verwijderd worden of ze zelfs opnieuw definitief te 
verwijderen. Eveneens vragen wij aan het gemeentebestuur om 
alle hulp- en ordediensten te verwittigen dat de doorgang tussen 
de Markt en de Vekedries momenteel afgesloten is.

Het afsluiten van de Vekestraat wordt door vele inwoners 
van Haacht als positief 
beschouwd. Een 
verkeersvrije winkelbuurt 
is uiteraard best gezellig. 
De N-VA zal deze 
verkeerssituatie dan 
ook voorleggen op de 
volgende gemeentelijke 
verkeerscommissie (VC) en 
wijzen op de gevolgen bij 
noodsituaties.

Uitbreiding sportcomplex broodnodig

 Gemeenteraadslid Marc 
Verbelen bij de bouwgrond voor de 
multifunctionele box.

Marina Van Steenweghen, afdelingssecretaris en 
vertegenwoordiger gemeentelijke verkeerscommissie (VC)

Afsluiten Vekestraat: N-VA wil aanpassing 
voor hulpdiensten
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Ondanks de plannen van het gemeentebestuur van Haacht om het miniatuur-industriegebiedje aan de Grote 
Baan 276 in Wespelaar om te vormen tot woonzone, heeft de firma Mafrans, die daar sinds 1995 gevestigd 
is, een nieuwe vergunning gekregen van 20 jaar. Het beloofde uitdoofscenario voor de omstreden drukkerij 
zal dus ten vroegste voor 2035 zijn.

Firma met een pijnlijk verleden  

Eind 2014 vond er een openbaar onderzoek 
plaats naar de vernieuwing van de 
milieuvergunning van Mafrans. Dat riep 
bij vele, vooral oudere omwonenden van 
Wespelaar pijnlijke herinneringen op, want 
deze firma is zeker geen onbeschreven blad. 
Mafrans is gespecialiseerd in drukwerk op 
plastic en aluminium verpakkingsmateriaal, 
dat onder andere gebruikt wordt bij boter 
en margarines. Daarbij worden solventen 
gebruikt die onder meer de prikkelende en 
kankerverwekkende stoffen ethylacetaat 
en isopropanol bevatten. Tot 1995 was 
Mafrans in Leuven gevestigd, maar daar 
werd het weggejaagd door burgemeester 
Louis Tobback omdat het te veel overlast 
veroorzaakte en niet meer aan de 
milieuvoorschriften beantwoordde. 

Eind 1995 vestigde de firma zich dan 
in de vroegere melkerij van Wespelaar. 
Maar ook hier zorgde Mafrans snel voor 
overlast. Naast stankhinder klaagden 
de buurtbewoners over problemen zoals 
hoofdpijn, keel- en oogirritaties, met als 
triest dieptepunt het overlijden aan kanker 
van een buurvrouw die samen met haar 
man pal achter de drukkerij woonde. Al 
snel werd dit overlijden gelinkt aan de 
solventen die gebruikt werden door Mafrans, 

al werd dit nooit bewezen. De fabriek 
werd in september 1996 verzegeld. In 1997 
werd een verbrandingsinstallatie aan de 
achterzijde van de drukkerij geplaatst waar 
alle solventen verbrand worden alvorens in 
de lucht geloosd te worden. De zaak Mafrans 
kwam in 1999 voor de strafrechtbank in 
Leuven en in 2001 voor het hof van Beroep 
in Brussel. Verder verscheen de omstreden 
firma al verschillende keren voor de Raad 
van State, onder andere in 1999, 2001, 
2004, 2007 en 2008, maar Mafrans is tot op 
vandaag nog steeds operationeel. De laatste 
jaren zijn de klachten wel afgenomen.

Onverenigbaar met woonzone
Ook N-VA Haacht diende een 
bezwaarschrift in tegen de nieuwe 
vergunning voor Mafrans. N-VA-
gemeenteraadslid Bert Francois: “Mafrans 
bevindt zich op een terrein dat geheel wordt 
ingesloten door een woonzone met meer dan 
honderd huizen in een straal van 250 meter. 
De Raad van State sprak in 1996 al van een 
onverenigbaarheid tussen het woongebied en 
het piepkleine industriegebiedje. Bovendien 
voldoet het bedrijf niet aan de wettelijk 
verplichte bufferzone, is er onduidelijkheid 
over de huidige gasemissies en betekent de 
opslag van grote hoeveelheden solventen 
een veiligheidsrisico voor de buurt. Een 

dergelijke firma hoort op deze plaats niet 
thuis.”

Nieuwe vergunning voor 20 jaar
Na analyse van de bezwaarschriften en een 
negatief advies van de milieuadviesraad 
van Haacht, gaf ook de gemeente Haacht 
een negatief advies. In januari 2015 kreeg 
Mafrans van de provincie Vlaams-Brabant 
dan ook geen nieuwe vergunning voor 
de gevraagde 20 jaar, maar slechts voor 
5 jaar. Bedoeling was te voorzien in een 
uitdoofscenario en de firma voldoende tijd 
te geven om op zoek te gaan naar een nieuwe 
locatie zodat Mafrans na vijf jaar definitief 
zou verdwijnen uit Wespelaar. Maar Mafrans 
ging in beroep bij minister Schauvliege en 
kreeg daar toch een milieuvergunning klasse 
1 (de meest vervuilende) voor opnieuw 20 
jaar. Reden: het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan dat het gebied moest 
omvormen tot woonzone is nog niet af! Een 
pijnlijke vertraging van het gemeentebestuur 
van Haacht, want hierdoor wordt het quasi 
onmogelijk om Mafrans voor het jaar 2035 
nog weg te krijgen. Enkele buurtbewoners 
zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan 
en krijgen hiervoor alle steun van N-VA 
Haacht.

Nieuwe vergunning van 20 jaar  
voor omstreden drukkerij Mafrans

  Buurtbewoners protesteren in 1996 aan het gemeentehuis van Haacht. Ook DNA 
Haacht, de partij van de voormalige Volksunie (VU) en Agalev, verzette zich toen al 
tegen de omstreden drukkerij.

  Bert Francois, gemeenteraadslid 
en lid milieuadviesraad (MAR)



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


