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N-VA Haacht

Volg ons op sociale 
media en blijf op de hoogte 

van onze activiteiten!

Haacht kiest voor een te duur politiehuis
De bouw van het nieuwe politiekantoor voor de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-
Tremelo) zou 5,5 miljoen euro kosten. Dat lazen we in Leuven Actueel. Ons nieuwe 
politiekantoor zou 12 miljoen euro kosten. Dat is meer dan het dubbele!

In het voorjaar beslisten de gemeenten 
Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen om 
een nieuw politiehuis te bouwen aan de 
Zoellaan. Prijskaartje: 12 miljoen euro. De 
drie ‘blauwe’ gemeenten kiezen duidelijk 
niet voor een voorzichtig financieel beleid. 
N-VA Haacht stemde tegen het voorstel om-
wille van de hoge kosten en de bedenkelijke 
constructie van ontwerper en grondeigenaar 
(risico op belangenvermenging).

Geslaagde N-VA-BBQ in Hof Ten Dormaal
Zondag 4 september 2022, een zonovergoten namiddag in de binnentuin van brouwerij 
Hof ten Dormaal. De ideale setting voor een gezellige barbecue. Dat merkten we aan 
de opkomst: we verwelkomden maar liefst 62 enthousiaste sympathisanten. 

We startten de namiddag met een proeverij van enkele in huis gebrouwde biertjes. 
Daarna kregen we van de eigenaar Andre een rondleiding in de brouwerij. Vol passie 
en liefde vertelde hij over het brouwproces. Bij onze terugkomst geurde de binnentuin 
naar smakelijk eten en schoven we de benen onder de tafel. We genoten van een lekkere 
maaltijd en een ijsje omhuld met chocolade en kersenbier.

We kijken terug op 
een geslaagde editie 
en bedanken iedereen 
die aanwezig was. Wie 
niet kan wachten tot 
de BBQ van volgend 
jaar, kan ons komen 
vergezellen op de 
Sinterklaasbrunch op 
zondag 27 november 
2022 in zaal Onder 
de Toren te Haacht. 
Tot dan!

Jessy Van Hoof
Ondervoorzitter

Woordje van de voorzitter

Het was een mooie en drukke 
zomer met veel feestgedruis.  
Overal hoorde je wel ergens 
muziek. De Vlaming houdt van 
feesten, zingen en dansen. 
Of noem het knaldrang na 
“je-weet-wel-wat”. De Primus-
feesten en de zomerbar waren 
een groot succes. En Swing 
deed Wespelaar ook weer uit 
zijn voegen barsten. 

Gelukkig danste de zon mee 
en was het een zonnige en 
warme zomer. De zomer die ons 
deed nadenken over een meer 
effi ciënt en minder verkwistend 
waterverbruik. Maar het kan 
altijd beter!

Wat denkt u? Kom het 
ons vertellen tijdens onze 
wijkbabbels. Wij luisteren 
graag naar u!

Kristel Godyns
Voorzitter 

Onze BBQ was een schot in de roos
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De Bringme Box in Haacht: wanbeleid ten top!
In ons huis-aan-huisblad van april brachten we u het verhaal over de Bringme Box in Haacht. U herinnert het zich vast: het 
‘omgebouwde bushokje’ dat maandenlang ingepakt in plasticfolie stond te pronken voor de sporthal.  Het leek even op een 
kunstwerk van Christo, maar dat was het helaas niet.

De ongebruikte box werd ondertussen uit het zicht verwijderd. Maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Het gemeentebestuur 
liet aan de leverancier weten dat het de overeenkomst niet zal naleven en de Bringme Box niet zal gebruiken. De firma Bringme eiste 
onmiddellijk een schadevergoeding van meer dan 30.000 euro. Het Haachtse bestuur hoopt er met veel minder van af te komen. Laat 
ons hopen dat de schade beperkt blijft. Maar over goed bestuur kunnen we hier in elk geval niet spreken!

Dien uw bezwaar twee keer in 
om gehoord te worden!
Blauw Bloed bv en Immo Haacht nv vroegen een vergunning 
aan voor de exploitatie van diverse activiteiten, klein 
handelsactiviteiten en het verleggen van een voetweg tussen 
Haacht-Centrum en de Lombaardenlaan. Met een slimme 
truc omzeilden ze de vele ingediende bezwaren. In Haacht 
is dat een beproefde techniek.

Twee dossiers = twee openbare onderzoeken
Het oorspronkelijke openbaar onderzoek liep van 29 april tot 28 
mei en leverde 22 bezwaren op. Kort nadien werd er een tweede 
– licht gewijzigd – vergunningsdossier ingediend met een tweede 
openbaar onderzoek als gevolg. Dat liep van 12 juli tot 11 augustus. 
De meeste voorbijgangers dachten wellicht dat het nog steeds over 
dezelfde aanvraag ging (en dat was ook zo). Het tweede openbaar 
onderzoek leverde slechts twee bezwaren op.

Slechts twee antwoorden
Dankzij het indienen van een licht gewijzigd vergunningsdossier 
werd het aantal bezwaren gereduceerd van tweeëntwintig naar 
twee. Werden de twintig overige bezwaren ondertussen opgelost? Of 
werden onze inwoners door een schijnbeweging op het verkeerde 
been gezet? Omdat het gaat over een volledig nieuw openbaar 
onderzoek (voor quasi hetzelfde dossier), moet er enkel nog 
gevolg gegeven worden aan de laatst ingediende bezwaren.
Het is ieders goed recht om een plan of een aanvraag aan te 
passen en opnieuw in te dienen, maar N-VA Haacht vraagt dat 
in dergelijke gevallen ook de indieners van bezwaren tegen het 
oorspronkelijke plan een antwoord krijgen. En dat er ook met 
hun bezwaren rekening gehouden wordt. Het is onaanvaardbaar 
dat twintig bezwaren zonder enig gevolg geklasseerd worden.

Geschiedenis herhaalt zich
In september gebeurde net hetzelfde bij het openbaar onderzoek 
naar de afbraak van de seniorenwoningen en de bouw van stapel-
woningen in de Spreeuwenstraat. Het wordt 
een systeem. Conclusie: in Haacht moet je 
twee keer bezwaar indienen om gehoord te 
worden.

Marc Vermylen

100 miljoen euro extra 
federale steun voor 
OCMW’s, ook voor Haacht?
OCMW’s die REMI gebruiken, kunnen rekenen 
op een federale tegemoetkoming. Of dat argument 
Haacht alsnog kan overtuigen, blij�  af te wachten.

REMI is een onlinetool waarmee op maat van iedere 
cliënt een referentiebudget voor een menswaardig 
inkomen kan berekend worden. De tool berekent 
op maat van elke unieke cliëntsituatie het inkomen 
dat minimaal noodzakelijk is om menswaardig te 
kunnen leven. 

Haacht testte de tool drie jaar geleden, maar besliste 
om hem niet aan te schaffen. De kostprijs van het 
systeem en de extra werklast voor de maatschappelijk 
assistenten maakten het systeem niet werkbaar, zo zei 
men. Of de extra federale steun Haacht alsnog kan 
overtuigen, blijft af te wachten.

Marina Van Steenweghen
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Op weg naar morgen! Gaat u mee?
Hee�  u soms de indruk dat het gemeentebestuur enkel bestaat om boven uw hoofd beslissingen te nemen? Of dat er regeltjes 
worden ingevoerd waarvan u de logica niet begrijpt? En dat u als inwoners alles maar moet ondergaan? De N-VA wil de 
klemtoon verleggen van een monoloog naar een dialoog. Is Haacht daar klaar voor?

Wat is een gemeente? Wat doet een 
gemeentebestuur? Laten we de definitie 
bekijken: “De gemeenten in Vlaanderen 
zijn binnen hun grenzen bevoegd voor een 
brede waaier aan thema’s die het belang 
van hun inwoners moeten dienen. Voor 
die thema’s kunnen ze eigen besluiten en 
reglementen opstellen. Gemeenten voeren 
daarnaast ook taken uit die worden 
opgelegd door de Vlaamse en federale 
Overheid.”

Belang van Haacht én van de 
Haachtenaren
Onze gemeente bestaat uit veel verschil-
lende gemeenschappen: deelgemeenten, 
buurten, wijken, verenigingen en tal van 
andere kleinere subgroepen. Elk met ei-
gen vragen, noden en frustraties. Maar al-
lemaal met een gemene deler: ons prach-
tige Haacht. Een gemeentebestuur wordt 
gekozen vanuit emoties. En toch lijkt 
het alsof de verkozenen meer rekening 
houden met ‘buitenstaanders’ dan met de 
eigen inwoners en/of gemeenschappen. 
We horen dikwijls verontwaardiging over 

het feit dat het gemeentebestuur gewilliger 
buigt voor grote projectontwikkelaars of 
festivalorganisatoren en hen inschikkelij-
ker bedient.

Eerst praten, dan beslissen
Een gemeentebestuur moet de nationa-
le regelgeving vertalen naar het lokale 
niveau en heeft een mandaat om binnen 
die krijtlijnen een oplossing te vinden 
voor lokale noden en verzuchtingen. We 
stellen helaas vast dat de gemeente voor-
namelijk communiceert naar de burgers, 
dat het een enkelrichtingsverkeer is en 

dat de gemeente enkel monologen voert. 
Wat met de stem van onze inwoners? 
Wanneer wordt die gehoord? Hoe kunnen 
de besluitvormers weten wat de inwoners 
wensen als ze alles eenzijdig beslissen en 
pas nadien communiceren over wat er 
voor iedereen zal veranderen? De N-VA 
vraagt om eerst de dialoog aan te gaan, en 
daarna pas te beslissen.

Wij luisteren wél naar u
Omdat onze vorige wijkbezoeken telkens 
tot boeiende gesprekken en interessante 
inzichten hebben geleid, beslisten we om 
de draad weer op te nemen. We zetten 
binnenkort onze tent op in iedere deel-
gemeente, wijk of buurt en nodigen de 
inwoners persoonlijk uit om bij een hapje 
en een drankje ideeën uit te wisselen, een 
praatje te slaan en onze ploeg te leren 
kennen. Want wij 
luisteren wél naar u! 
U hoort nog van ons. 
Tot binnenkort!

Lieve Vanhaeght

Dienstencentrum De Klapper werd eindelijk 
geopend. Het was het wachten waard!

Met behoorlijk wat vertraging werd op zaterdag 
3 september het lokaal dienstencentrum De 
Klapper geopend. We zagen met de vele bezoe-
kers nog wat beginnersfoutjes, maar stellen met 
veel plezier vast dat die in sneltempo verholpen 
worden. Zo heeft Haacht eindelijk een nieuwe en 
centraal gelegen ontmoetingsplaats. Eind goed, 
al goed!

Nieuw aan het Klapgat: 
dienstencentrum De Klapper

www.n-va.be/haacht
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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grenzenbeleid van paars-groen.
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op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


