
Afgelopen zomer publiceerden we onze  
brochure 'Veilige fietsroutes in Haacht' 
omdat we ervan overtuigd zijn dat fietsen ons 
beter maakt. Op die manier dragen we zorg 
voor het milieu, bewegen we zelf meer en  
wordt het veiliger voor zwakke 
weggebruikers. We brachten 'trage wegen' 
van onze gemeente  in beeld zodat scholieren 
maar ook nieuwe inwoners die kunnen 
gebruiken. Onze sympathisanten deelden ze 
uit voor de start van het schooljaar. Tijdens de 
autoloze zondag in september fietsten we 
dan samen zo'n route uit onze brochure en 
eindigden we op de markt van Haacht. 
Tijdens het Kom Op Tegen Kanker weekend 

hielpen we mee azalea's verkopen. Haacht is 
een warme gemeente: er werden  2160 stuks 
verkocht! Jong CD&V organiseerde een 
praatcafé 'Huren? Kopen?'.  Voorzitter 
Vincent Vanhumbeeck stelde een bankier,  
een vastgoedmakelaar en notaris voor die 
dan elk hun visie over dit onderwerp gaven. 
Nadien was er tijd voor vragen vanuit het 
publiek. Onze dames van Vrouw & 
Maatschappij deelden op vrijdag 17 /11 witte 
lintjes met bijhorende flyer tegen seksisme 
op het werk uit aan Haacht-station. De vele 
reacties van pendelaars gaf aan dat dit leeft 
bij de bevolking. Sommigen namen flyers en 
lintjes mee om op het werk uit te delen!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokle contactpersoon:
Brigitte Mouligneau
(brigitte.mouligneau@telenet.be)
Haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/haacht.cdenv

in HAACHT
haacht.cdenv.be
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Haacht, 
het Warmste Dorp
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Merci aan wie meewerkt aan 
onze gemeente Haacht!

Dank aan de ambtenaren die ons 
vriendelijk te woord staan, die huis- en 
zwerfvuil oprapen, zij die events 
organiseren, zalen en scholen netjes 
houden, de directies en leerkrachten 
die aan onze kinderen lesgeven, de 
handelaars en de horeca die onze 
kernen doen bruisen. 
Dank aan de trainers, leiders, 
bestuurders, vrijwilligers en ouders die 
in onze sportclubs, jeugdbewegingen, 
verenigingsleven zorgen voor goed 
draaiende kantines, terreinen, sport en 
spel, propere truitjes, vervoer. 
Merci aan Andy. Jouw thuis moest 
wijken voor de industrie in de 
Spoorstraat. Je stond op onze events 
achter de toog, zorgde voor een 
authentieke kerst, was begaan met de 
gewone man. 

Aan iedereen onze beste wensen 
voor  een boeiend en mooi  2018!

Wij vragen uw mening: enquête 

CD&V houdt de vinger aan de pols

Celis: stand van zaken

In de aanbieding: kerstverhalen

CD&V-HAACHT LEEFT EN BEWEEGT! 
ONZE ACTIES IN WOORD EN BEELD



'Een warme gemeente, daar 
werken we samen aan!' aldus 
Brigitte Mouligneau, voorzitster 
CD&V Haacht
Doe mee online:
https://goo.gl/XqW9m9
haacht.cd&v.be

Beste Haachtenaren,

We ronden 2017 af en we gaan naar 2018:

gemeenteraadsverkiezingen! Wat vind jij? 

Celis, stand van zaken.

De Bestendige deputatie  heeft afgelopen 
maand geweigerd een milieuvergunning 
af te leveren aan Celis. Dit betekent 
concreet dat er tot nader order geen 
exploitatie mogelijk is. 

De provincie heeft erkend dat er 
momenteel een zeer ernstig probleem is 
met de molbiliteit, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in Tildonk en Wespelaar.

Deze beslissing, samen met de motivatie, 
ligt ter inzage op het gemeentehuis van 20 
november tot en met 19 december.

Sommige mensen vragen zich op zo’n 
moment misschien af: politiek is dat iets 
voor mij? Wat is dat eigenlijk, politiek? Of 
in de politiek gaan? Waarom doe je dat? 
 
Als voorzitter van een lokale afdeling wil ik 
mensen overtuigen dat politiek de moeite 
is om mee te doen. Met het bestuur van 
CD&V Haacht is het gemakkelijk om 
mensen te overtuigen dat politiek plezant 
kan zijn. We zijn heel verschillend, we zijn 
jong of oud of tussenin; we lachen samen, 
we delen ook ons verdriet.  Maar vooral, we 
hebben samen een doel: we dragen 
Haacht een warm hart toe. 

Recent herhaalde Koen Geens de essentie 
van CD&V: "elke mens telt, solidariteit en 
rentmeesterschap." Het is aan ons om dat 
elke dag opnieuw waar te maken in onze 

gemeente: zorgen dat iedereen erbij hoort, 
zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt, 
zorgen dat de economie en de 
dienstverlening goed draait en intussen 
zorgzaam zijn voor de dingen die moeder 
aarde ons geschonken heeft, zodat de 
generaties na ons er nog van kunnen 
genieten. 

Wat dat betekent voor Haacht willen we 
ontdekken samen met alle Haachtenaren. 

Daarom nodigen we je uit om aan politiek 
te doen, mee het beleid van onze 
gemeente te bepalen, door onze enquête 
in te vullen. Je kan het online doen of via 
het formulier dat je in deze Direct vindt. We 
nemen je ideeën mee, bespreken het en als 
de kiezer het wilt, dan gaan we met deze 
ideeën aan de slag .

Wij waren afgelopen maanden verheugd om 
de vele nieuwe leden in ons bestuur te 
mogen verwelkomen. Enthousiaste 
Haachtenaren, jong en oud, man en vrouw, 
met of zonder politieke ervaring stapten 
mee in ons verhaal. Alex, George, Hilde, 
Jolien,  Linda en Nathalie maken nu deel 
uit van onze CD&V ploeg! En daar zijn wij 
bijzonder blij mee.

In het voorbije jaar hebben wij 
vastgehouden aan onze waarden. In de 
gemeenteraad bleven wij op een 
opbouwende manier de vinger aan de pols 
houden bij diverse dossiers. Denken we 
maar aan de verkoop van het oud 
gemeentehuis van Wespelaar en de daaraan 
gekoppelde problematiek van de 
gemeenteschool. We werkten mee in de 
werkgroep rond verkeersveiligheid en 
brachten onze fietsbrochure 'Veilige 
fietsroutes' uit. Er was ook  de  intensieve 
opvolging van de verschillende ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die het toekomstige 
uitzicht van onze gemeente zullen bepalen. 
Ook de ontsluiting van de site Hambos in 
Tildonk is  een thema dat onze aandacht 
kreeg. Om maar te zeggen dat er voldoende 
stof was en nog is om actief te zijn in Groot-
Haacht! 

Maar het blijft niet enkel bij moeilijke of 
administratieve dossiers. Wij steunden ook 
het voorstel van Ecowerf om de roze zak 
vanaf nieuwjaar aan huis op te halen. Wij zijn 
niet enkel op ecologisch vlak van dit idee 
overtuigd, denken we maar aan het 
wegvallen van de vele ritten met de auto 
naar het containerpark, maar ook op sociaal 
vlak vinden wij dit een bijzonder goed punt. 
Iedereen kan nu plastic scheiden en laten 
ophalen.

Wat ons de afgelopen tijd bijzonder bezig 
hield, is het behoud van de zaal Onder Den 
Toren. CD&V Haacht stapte mee in de 
opgerichte vzw 'Onder Den Toren' ter 
behoud en ter bescherming van de zaal. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze plek het 
hart van het Haachtse verenigingsleven 
uitmaakt en dus  zeker niet mag verdwijnen.

Indien je ook zin hebt om mee te werken aan 
de toekomst van onze gemeente en wil 
proeven van onze manier  van werken,
 aarzel dan niet en neem contact op met onze 
voorzitster Brigitte Mouligneau (zie colofon). 
Je kan vrijblijvend kennis met ons maken. 

Je vindt ons  ook op fb.com/cd&vhaacht.

Enthousiaste kinderen luisteren naar mooi 

kerstverhalen tijdens de vorige editie.

CD&V Haacht leest 
kerstverhalen voor!

WIJ bieden jullie stro, 
een dekentje en mooie 
kerstverhalen aan 
tijdens de kerstmarkt 
te Haacht op zondag 17 
december vanaf 13 uur. 

Wij kijken er alvast 
naar uit! 

WIJ HOUDEN DE VINGER AAN DE POLS 
IN HAACHT!




