
“Zie jij voor je deur of op je pad ook iets 
dat niet in orde of niet veilig is, beste 
Haachtenaar? Maak een
foto, vertel erbij waar je die trok en 
stuur hem naar je gemeente.
” 

Van bij het begin van deze legislatuur hebben wij als CD&V Haacht kort op de 
bal gespeeld aangaande de GRUP’s (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan). 
In de vorige beleidsperiode hebben wij het gemeentelijk structuurplan mee op 
poten gezet. En de uitvoeringsplannen moeten nu deze visie in concrete 
afspraken gieten. Herhaaldelijk hebben wij er op gewezen dat hier werk moest 
van gemaakt worden. Intussen werden diverse dossiers opgestart wat wij 
uiteraard positief vinden. 

Het betreft o.a. :
Haacht-centrum (gebied binnen Zoellaan – 
L o m b a a r d e n – K l o o s t e r s t r a a t – 
Jennekensstraat)
Industrieterrein Hambos
Site La Corbeille
Aanpassing sportterreinen Den Dijk en 
Hoogveld
Recreatiegebied Elleveldweg (voetbal Sparta 
Haacht en scouts Haacht-Station) 

We moeten echter waakzaam blijven, want een 
aantal dossiers lopen wat vertraging op. Vooral 
het uitvoeringsplan rond Haacht-centrum loopt 
al ernstig achter op de geplande doelstelling van 
eind 2015. Een aantal andere komen aan bod op 
de gemeenteraad van juni. 

Attent blijven volgen houdt iedereen alert.

VINGER AAN DE POLS 
BIJ DE LOPENDE 
GRUP’S

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon:
Brigitte Mouligneau
(brigitte.mouligneau@telenet.be )
www.haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhaacht
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haacht.cdenv.be
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Beste Haachtenaar,
 
Eindelijk is het zover, de zon is terug in 
Haacht.Zalig om  net rustig winterblues 
eraf te rijden in de pitoreske straatjes 
van Haacht.
 
Maar… wees vooral voorzichtig, want 
de straten van Haacht missen steeds 
vaker hun onderhoudsbeurten.
 
Prettige vakantie iedereen!
 
Namens CD&V Haacht
Brigitte en Vincent

Haacht, 
het Warmste Dorp



Deze zomer kunnen we opnieuw 
genieten van de zalige Jan 
Primusfeesten om de tweede helft van 
de zomer goed in te zetten. Ambiance 
verzekerd! We sluiten de zomer af in 
Wespelaar met het grootste en 
gezelligste open lucht bluesfestival ter 
… wereld. 

Eentje waar we zelf een heel jaar naar uit
kijken. Het was bijna anders gelopen dit jaar. 
De provincies krijgen minder bevoegdheden 
en moetenbesparen. Zo dreigden de 
subsidies voor de vzw’s die deze events 
organiseren dit keer op het foute

lijstje te belanden. We werden gealarmeerd 
vanuit de vzw’s en konden vanuit CD&V 
Haacht de bevoegde provinciale Deputé Tom 
Dehaene overtuigen om ook dit jaar vanuit de 
provincie deze vzw’s te blijven steunen en 
resoluut te kiezen voor een Haachtse zomer 
vol muziek.

Sinds maart 2014 werd de vliegroute 
Leuven Rechtdoor ingevoerd. 
Afgelopen maanden werd duidelijk 
dat dit hinder veroorzaakt voor vele 
inwoners van onze regio. 

We zijn nochtans wel wat gewoon: al jaren 
nemen we 80% van de dalende vliegtuigen 
van de nationale luchthaven van Zaventem 
voor onze rekening. De invoering van de 
vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ betekende 
concreet dat er bij oostenwind, vaak gepaard 
gaande met mooi weer, nu ook 10% stijgende 
vliegtuigen zijn bijgekomen. 

Deze geven meer overlast, vooral naar 
lawaaihinder toe. In de tuin zitten is er voor 
velen in Tildonk en Wespelaar niet meer bij. 
Bijkomend probleem is dat alle rustdagen zijn 
weggevallen voor onze regio. Bovendien is er 
nu ook meer geluidshinder van de dalende 

vliegtuigen omdat die veel lager vliegen. 
Daarenboven werd het veiligheidsaspect van 
de combinatie van stijgende en dalende 
vliegtuigen in één regio door Belgocotrol ter 
discussie gesteld.

Wij zijn bezorgd over deze gang van zaken. 
CD&V Haacht ondersteunt ten volle de 
genomen juridische stappen die onze 
gemeente, samen met Rotselaar, Holsbeek, 
de stad Aarschot en het actiecomité Leuven 
Rechtdoor hebben ondernomen. 

Wij zijn voor een billijke spreiding van de 
hinder van het luchtverkeer in onze regio 
zodat de activiteit van de luchthaven van 
Zaventem niet in het gedrang komt. Op die 
manier worden alle betrokken partijen er 
beter van!

Veel jongeren vieren nu een goed 
rapport, de start van een mooie lange 
vakantie. Proficiat aan al deze 
gelukkige jongeren en hun ouders voor 
deze welverdiende vakantie!
 
Voor meerdere jongeren is het het einde van 
een moeilijk jaar. Is het hen toch nog gelukt of 
net niet? Zij die pech hebben, worden niet 
vermeld op Facebook of Instagram. Er zijn in 
Vlaanderen jongeren die het minder 
gemakkelijk hebben met hun 
schoolloopbaan. 

Hoe is het gevoel van jongeren die ergens in 
de loop van het schooljaar aansluiten bij een 
nieuwe klas omdat hun ouder(s) net verhuisd 
zijn, van een andere stad, een ander land? 
Hoe zit het met die jongere die door een 
leerstoornis zich veel harder moest inzetten 
om de leerstof te verwerken? Hoe liep het af 
met het meisje dat dit jaar opnieuw in een 
pleeggezin verbleef of de jongen die begin van 
het jaar kanker kreeg? Hoe ging het met de 
jongere die zich niet goed voelde in zijn klas? 

Ik hoop dat al die jongeren toch telkens 
iemand gevonden hebben, die hen hielpen 
om net die stap verder te zetten; lieve (groot)
ouders, een plezante vriend, een vriendelijke 
buur, ze zijn goud waard voor opgroeiende 
jongeren. 

 

Iedereen maakt iedereen wel eens een 
moeilijke periode mee. Blijf er zelf niet mee 
zitten, maar zoek iemand op. Dan is het altijd 
fijn als er iemand is die je toch weer net die 
goeie mop vertelt, of die op het goeie moment 
wat soep brengt of een taartje deelt. Wat we 
doen als ouders, grootouders, buren of 
vrienden doet er niet zoveel toe. Het 
belangrijkste is dat elke jongere bij iemand 
terecht kan die luistert en tijd voor je maakt. 
Maak deze zomer zeker ook zelf af en toe tijd 
vrij voor een ander. 
 
Ik hoop dat deze vakantie de zon voor 
iedereen zal schijnen, dat iedereen plezante 
dingen kan doen en warme mensen mag 
ontmoeten. 

Geniet van jullie welverdiende rust! 

Brigitte

STEUNEN ONZE STUDENTEN 
IN HAACHT
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En jij? Ook interesse in ‘de politiek’?
Laat het ons weten en mail je interesse 
door naar haacht.cdenv@gmail.com

CD&V HAACHT TEGEN 
“LEUVEN RECHTDOOR”!

Een eerlijke spreiding aub!

Haachtse zomer vol muziek

Meer zekerheid voor de 
Wespelaarse frietjes

Op de gemeenteraad van april 2015 werd een 
gebruiksovereenkomst gesloten tussen de 
uitbater van de gekende frituur “Jakke Frit” 
en de gemeente aangaande het perceel 
waarop de frituur zich bevindt. 
Vanuit CD&V Haacht hadden wij toen 
ernstige bedenkingen i.v.m. de duur van de 
overeenkomst die afliep eind 2019. Als je 
maar een gedeeltelijke zekerheid voor 4 jaar 
krijgt, want er was ook nog een jaarlijkse 
opzeg mogelijk, dan kan je als uitbater 
moeilijk op je twee oren slapen. Ofwel heb 
als gemeente op korte termijn bepaalde 
bedoelingen met het perceel ofwel niet, 
maar je maakt dit wel duidelijk. 
De korte termijn in de overeenkomst gaf aan 
dat er plannen waren, terwijl er als antwoord 
op onze vragen gezegd werd dat dit niet zo 
was. 
Na een vraag naar een stand van zaken begin 
2016, werd het punt terug op de agenda 
geplaatst van de gemeenteraad van mei. Ons 
pleidooi leverde resultaat op, want de 
overeenkomst werd verlengd tot eind 2028. 
Bovendien werd op onze vraag de 
opzegtermijn voor een mogelijke jaarlijkse 
beëindiging van één maand naar drie 
maanden gebracht. Dit geeft de uitbater bij 
een opzeg toch wat meer ademruimte om in 
dit geval naar een oplossing te zoeken.
Wij zijn tevreden dat we vanuit de oppositie 
op een constructieve manier hebben kunnen 
bijdragen aan een oplossing waarin iedereen 
zich uiteindelijk kon vinden.
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