
Menopauzeconsulente Cindy Dunon van In 
Balans maakte op 2 mei een onderwerp dat 
nog steeds in de taboesfeer zit, 
bespreekbaar voor vele dames uit Groot-
Haacht.  Sofie Steenhaut

De avond kende een groot succes, onder 
meer door de samenwerking met huisartsen 
uit Haacht die affiches in de wachtkamer 
wilden ophangen. "Acht op de tien vrouwen 
hebben tijdens de menopauze te kampen 
met kwaaltjes", weet Sofie Steenhaut, 
voorzitter van V&M Haacht. "Stilaan is er meer 
aandacht voor vanuit de medische wereld, 
maar zestig procent van de vrouwen is nog 

altijd te weinig bekend met het fenomeen. 
Bovendien blijken steeds meer jonge 
vrouwen na een behandeling tegen kanker 
vervroegd in de menopauze te komen." 
Een uitgebreide  uiteenzetting over de veran-
deringen die ons lichaam ondergaat werd 
aangevuld met  tips  om de last te 
verminderen: durf erover met huisarts en  
gynaecoloog te praten en blijf niet bij de 
pakken zitten! Probeer een gezonde 
levensstijl met dagelijkse beweging! Nadien 
nam Menopauze-consulente  Cindy tijd om 
op individuele problemen in te gaan. De 
andere dames genoten van een drankje en 
een gezellige babbel!! 

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 lokale contactpersoon:
Brigitte Mouligneau 
(brigitte.mouligneau@telenet.be) 
www.haacht.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvhaacht

in HAACHT
Haacht.cdenv.be
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Fiets met ons mee 
in de mooiste 
gemeente!
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Haacht, deelgemeenten 
inbegrepen, is het ‘warmste 
dorp van Vlaanderen’.
 
Vakantie in Haacht: BBQ’s van 
verenigingen, etentjes onder 
vrienden en een pintje met de 
buren. Veel hoeft dat niet te 
zijn, als we maar samen zijn.
 
CD&V denkt al aan volgend 
schooljaar en werkt samen met 
alle partijen rond de veiligheid 
van onze schoolomgevingen. 
Dit doen we op initiatief van 
Benny, een geïnteresseerde 
burger, die zelf in actie schiet 
om Haacht veiliger te maken. 
Iedereen kan helpen, met grote 
en kleine dingen, om Haacht 
mooier, veiliger, gezelliger te 
maken. Op 27 augustus doet 
CD&V mee met een leuke 
fietstocht door Haacht. 
Prettige vakantie en tot dan!

Waar zijn onze klaslokalen?

Kani NV

Compensatiefonds 't Schorisgat

Leuven Rechtdoor

Taboe doorbroken!

V&M HAACHT ORGANISEERDE  VOOR 
HET EERST EEN MENOPAUZE-CAFE



'Het zullen sterke goochelaars 
moeten zijn die in een nu reeds 
goed bezet schoolgebouw 3 
nieuwe lokalen uit hun hoed 
toveren.' aldus Paul Jacobs, 
gemeenteraadslid CD&V 

Oei, waar zijn onze drie  
klaslokalen ???
Verkoop klaslokalen gemeenteschool Wespelaar

Paul Jacobs

Compensatiefonds
't Schorisgat

Na het indienen van een klacht tegen de 
betonnen bovenlaag van het fietspad door 
Natuurpunt Haacht was er overleg tussen 
het gemeentebestuur, Natuurpunt en Het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
Uiteindelijk werd er overeengekomen dat 
de kost voor de vervanging van beton door 
een waterdoorlatende bovenlaag zeer 
groot zou zijn en er een compensatiefonds 
zou worden opgericht. Het is nu aan 
Natuurpunt om concrete projecten uit te 
werken met de beschikbare middelen. 
We blijven het opvolgen. Jos Verdeyen

Op de gemeenteraad van 28-11-2016 
stond de verkoop van het  Gemeentehuis 
van Wespelaar geagendeerd. De schepen 
van Onderwijs bevestigde daarbij publiek 
dat overleg met de school had 
plaatsgehad met gunstig gevolg. 
Situatieschets: los van het grote 
hoofdgebouw ligt achteraan nog een 
apart bijgebouwtje, dat al sinds decennia 
3 klaslokalen van de gemeenteschool 
Klimop herbergt. Deze lokalen worden 
dagelijks gebruikt als aanvulling op de 
vernieuwde school. 
Geen problemen blijkbaar (en eenparige 
stemming) tot de correcte informatie ons 
bereikte naar aanleiding van een 
agendapunt op de gemeenteraad van 
20-02-2017 over “De toekomstvisie voor 
basisschool Klimop”.  Bleek dat het huidige 
gemeentebestuur geen enkele 

communicatie gevoerd had over de 
verkoop van die 3 klaslokalen: niet met   
directie, niet met  het personeel, niet met 
de schoolraad. 
 
Deze communicatiestijl, anno 2017, kon 
echt niet door de beugel voor CD&V en 
werd zwaar in vraag gesteld door Paul 
Jacobs. Het magere antwoord dat er van 
de verkopende bestuurspartijen kwam, 
was 1) “dat de verkoop al afgesloten was 
en onomkeerbaar dus” en 2) “dat men 
beloofde weldra contact op te nemen met 
de schoolinstanties om samen te zoeken 
naar oplossingen”. Onvoorstelbaar dat 
deze werkwijze nog gebruikt wordt in 
tijden van inspraak en participatie. Elke 
school en elk kind verdient een 
volwaardige infrastructuur. Mensen die 
hun school graag zien, handelen zo niet!

Bij het uitvoeren van de ophogingswerken 
werd er een controle uitgevoerd door de 
milieu-inspectie. Daaruit bleek dat de 
gebruikte materialen in te grote stukken in 
de grond staken. Op die plaatsen moest alles 
terug worden uitgegraven en opnieuw 
worden opgehoogd. Hiervoor werd door 
Kani NV een milieuvergunning 
aangevraagd. Het opgegraven opvul-
materiaal werd gezeefd om de grote stukken 
er uit te halen. Daarna vroegen ze een milieu-
vergunning aan om de grote stukken te 
breken, zodat ze toch konden worden 
gebruikt. Dit werd door het gemeentebe-
stuur geweigerd omdat die werkzaam-
heden niet passen in wat is toegelaten 
volgens GRUP Hambos. Hiertegen is Kani NV 
in beroep gegaan met als reden dat de 
werkzaamheden niet te beschouwen zijn als 
exploitatie, maar als voorbereidende 
werken. Dit beroep loopt nog.
Gezien de goedgekeurde stedenbouw-
kundige vergunning voor het bouwen van 
een logistiek gebouw en kantoor en de 
aanlegwerken voor het terrein vraagt Kani 
NV een milieuvergunning aan om tot 
exploitatie te kunnen overgaan. Het 
openbaar onderzoek werd afgesloten op 26 
mei 2017. Veel omwonenden dienden 
klachten in. Het gemeentebestuur van 

Haacht zal hierover een advies uitbrengen 
naar de provincie.
Kani NV heeft ook een schorsing bij de Raad 
van State ingediend van het GRUP Hambos 
omdat zij van mening is dat er te veel 

beperkingen zijn naar de mogelijke 
activiteiten. Momenteel is er nog geen 
exploitatie mogelijk. Toch stellen de 
omwoners vast dat het terrein vol containers 
staat en er veel vrachtverkeer is. Waar ligt de 
grens met exploitatie? CD&V stelde hierover 
vragen in de gemeenteraad. CD&V Haacht 
blijft achter het GRUP Hambos staan en 
wil geen schadelijke exploitatie!
Voor de aanleg van het alternatieve fietspad 
ter vervanging van het jaagpad start er 
binnenkort een openbaar onderzoek. 
Nadien gaat men van start. De procedure 
van grondafstand zal zeker 4-5 maanden in 
beslag nemen. Het College stelt dat de 
uitvoeringstermijn zelf 2 tot 3 weken zou zijn 
en de kost 20.000€.
De aanduidingen van de wegomlegging zijn 
onvoldoende of niet correct aangegeven. Op 
onze vraag werd er contact opgenomen 
met Waterwegen en Zeekanaal om dit 
terug in orde te brengen en beter op te 
volgen.

Dien klacht in bij overlast van opstijgende 

vliegtuigen (Route Leuven Rechtdoor)

Leuven Rechtdoor
Wij stellen jammer genoeg  vast dat het 
rapport van Brussels Airport Traffic Control 
aangeeft dat bij een actieve Leuven 
Rechtdoor route (oostenwind) er geen 
afwijkingen door Belgocontrol worden 
gerapporteerd. Deze opstijgroute is dus 
nog altijd niet gewijzigd. Meer info: 
www.batc.be. 
Wie een klacht wil indienen kan dit doen 
op www.airportmediation.be. 
Meer info www.leuvenrechtdoor.be 
Vincent Vanhumbeeck

HET DOSSIER KANI NV 
 
Tijdens de gemeenteraad van 29 mei diende CD&V een bijkomend punt in om 
meer duidelijkheid te krijgen over de situatie op de site van het industrieterrein 
Hambos, meer bepaald over de stand van zaken op het terrein van Kani NV 
(Celis). Jos Verdeyen en Brigitte Mouligneau

'GRUP moet blijven!'




