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Mobiliteit in Haacht, het was de afgelopen weken 
en maanden, soms letterlijk, niet weg te denken uit 
het straatbeeld. Een zeer tragisch ongeval was de 
druppel teveel. Er moet actie worden ondernomen, 
liever gisteren dan vandaag.

Een brug of een tunnel, beton of een zachte ondergrond… het 
zijn vragen die wel degelijk belangrijk zijn, maar ze mogen ons 
niet afleiden van de essentie. We moeten veilige en efficiënte op-
lossingen bieden op de problemen van vandaag om zo morgen 
onze kinderen een veilige weg te kunnen bieden naar school, sport 
en andere activiteiten. 

Samen werken aan een mobiel en verkeersveilig Haacht, dat is 
onze missie. Vanuit CD&V Haacht konden we niet bij de pak-
ken blijven zitten. Daarom organiseren we de actie, met als start 
op 1 oktober een Actie-café rond mobiliteit in GC den Breughel.  
Het opzet: vanuit gedeeld engagement de diverse overheden aan-
moedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Een veilige omgeving maken we vooral samen, het begint bij ie-
der van ons.

Voorzitter Brigitte Mouligneau en
ondervoorzitter Vincent Vanhumbeeck 

Brigitte Mouligneau Vincent Vanhumbeeck

FIETSPAD ‘T 
SCHORISGAT:
ALLEEN MAAR 
VERLIEZERS…

Het dossier van de geplande heraanleg van het fietspad van 
Schorisgat doorliep de gekende procedures: er werd advies 
gegeven door de Milieuadviesraad (MAR), het was een 
agendapunt op de gemeenteraad van 24 oktober 2013, er 
volgde de beslissing door het huidige schepencollege. 

Lees verder op pagina 4.
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FIETSPAD ’T SCHORISGAT:
ALLEEN MAAR VERLIEZERS

Deze zomer werden de werken aan het 
fietspad uitgevoerd. We deden een aan-
tal zeer merkwaardige vaststellingen: be-
ton i.p.v. hyperpuzzolaan, ophoging i.p.v. 
uitgraving, slecht één amfibietunnel en 
verbreding tot 2m, i.p.v. 1.65m (normaal 
voor trage wegen). 
Het aanbestedingsdossier werd door de 
burgemeester, ook bevoegd voor Openbare 
werken,  aangepast zonder medeweten van 
het College en de gemeenteraad 
en hij neemt daar ook de volledige verant-
woordelijkheid voor.  Hij besliste dat het 
fietspad in beton moest worden gelegd 
omdat er nog een aantal auto’s over moe-

ten. Dit deed hij in strijd met de bouwver-
gunning die eerder unaniem goedgekeurd 
was door college en gemeenteraad. Dit is 
niet legaal én niet collegiaal. CD&V vraagt 
verantwoording in de gemeenteraad! 
Wat we echt betreuren is dat het voor fiet-
sers niet veiliger is geworden. De verbre-
ding houdt in dat motorvoertuigen het 
fietspad kunnen gebruiken. In de winter 
kan het gladde bevroren beton voor ellende 
zorgen. De ophoging tot soms wel 90 cm 
creëert een gevaarlijke toestand voor jonge 
kinderen of ouderen!
Natuurpunt diende een klacht in bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Er werd 

een proces-verbaal opgemaakt. Het is nu 
wachten op het advies van het genoemde 
Agentschap. Er zijn twee mogelijkheden: 
regularisatie waarbij het fietspad blijft zoals 
het er nu ligt. Dat betekent dat het milieu 
hier de verliezer is. De andere mogelijkheid 
is dat er een herstelvordering volgt. Dit 
betekent dat het fietspad alsnog in hyper-
puzzolaan moet worden aangelegd volgens 
de officiële beslissingen. Dit betekent een 
grote meerkost voor de gemeente, en dus 
voor de Haachtse belastingbetaler. Wordt 
vervolgd.

Sofie Steenhaut, bestuurslid

Het OCMW van Haacht reageert positief 
op de vraag van de regering om vluchte-
lingen op te vangen. Vóór de grote heisa 
begon, deed het OCMW al een oproep 
via de website van de gemeente, radio 2 en 
Het Nieuwsblad naar vrijwilligers die wil-

den helpen bij de begeleiding van vluchte-
lingen en vooral bij de zoektocht naar een 
woonst. Daar kwamen veel reacties op.
 
Bijkomend kreeg het OCMW ook de toe-
stemming van het College om in het oude 

gemeentehuis van Wespelaar een aantal 
vluchtelingen te huisvesten. Dit werd door 
Fedasil bezocht.

Tenslotte staat het OCMW van Haacht op 
het punt twee woningen te kopen aan de 
Wespelaarsesteenweg. Die zouden worden 
opengesteld voor de opvang van asielzoe-
kers en kunnen later als sociale woningen 
worden gebruikt.
 
Zo draagt Haacht ook bij 
aan de opvang en hulp van 
vluchtelingen.
 
OCMW-raadslid 
Brigitte Goossens 

Omwille van de ligging in VEN-gebied werd gekozen voor uitgraving 
en heraanleg in hyperpuzzolaan, een waterdoorlatend en zeer goed 
berijdbaar materiaal. Ideaal voor trage wegen. In Haacht heeft men 
ervaring hiermee want paden van de Antitankgracht werden hierin al 
aangelegd.

HAACHTS OCMW ZOEKT OPLOSSINGEN VOOR
DE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN

Ook ons land wordt overspoeld door vluchtelingen. Via tv komen er 
schrijnende beelden op ons af. Actie moet worden ondernomen.  
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V.B.S. SINT-
ADRIAAN NU HET 
SLACHTOFFER…

De kleuterschool van Sint-
Adriaan kan niet langer rekenen 
op voor- en naschoolse opvang 
gesubsidieerd door de gemeente 
in haar locatie. 

Hop-la ! (buitenschoolse kinderopvang 
van IGO-Leuven) verzorgt die opvang 
in Haacht al sinds 2010 en nam ook het 
schooltje van Sint-Adriaan op in dat pakket 
Haachtse scholen. 
De komst van De Muze –ook aan de Rij-
menamsesteenweg– heeft er nu toe geleid 
dat de besparingen (op kinderopvang en 
veiligheid) het lokale kleuterschooltje uit-
sluiten van gesubsidieerde opvang. Voor-
heen hadden zowel De Muze als Sint-Adri-
aan opvang in eigen school.
De kleuters van dit sinds jaren lokaal sterk 
ingebed schooltje, mochten nog wel terecht 
in de Muze op voorwaarde dat ze dagelijks 
langs de aartsgevaarlijke Rijmenamsesteen-
weg te voet zouden heen en weer stappen 
(tijdens de spitsuren!). De ouders wilden 
dat risico (verkeersveiligheid) niet lopen 
en drongen sterk aan op het behoud van 
de service die hen vorig jaar nog in eigen 
school werd aangeboden.
Tevergeefs, zo bleek bij de stemming waar-
bij Open-VLD, sp.a en Groen het behoud 
van de opvang in de lokale kleuterschool 
wegstemden.
CD&V pleitte voor de voortzetting van de 
eerder opgestarte opvang en betreurt ten 
zeerste de afschaffing ervan. 
“Haacht, gemeente met toekomst”, maar 
blijkbaar niet voor iedereen?

Gemeenteraadslid 
Paul Jacobs 

Het beroep dat Mafrans indiende bij de 
minister had alleen betrekking op de pe-
riode waarvoor de milieuvergunning was 
goedgekeurd. De provincie had haar goed-
keuring al gehecht aan een milieuvergun-
ning voor vijf jaar op basis van een positief 
advies van de bevoegde milieuadviescom-
missie. De minister besliste uitsluitend tot 
het toekennen voor de normale periode 
van twintig jaar voor milieuvergunningen. 

De beperking tot vijf jaar, voorzien door de 
provincie, had helaas geen enkele rechts-
grond. Die rechtsgrond had de gemeente 
Haacht kunnen leveren door tijdig de pro-
cedure op te starten om het RUP  lokale 
bedrijventerreinen te concretiseren. De 
gemeente heeft onvoldoende stappen gezet 
om de ruimtelijke visie  voor bepaalde klei-
nere bedrijventerreinen, die er al in 2012 
(eind vorige legislatuur) was, om te zetten 
naar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Die 
visie voorzag de herbestemming van de 

kleine door woongebied omzoomde in-
dustriezones. 

Een gemiste kans na 2,5 jaar nieuw be-
stuur! De minister moest dan omwille van 
de rechtszekerheid voortgaan op de be-
staande ruimtelijke plannen en volgens die 
documenten ligt het betrokken bedrijf in 
industriegebied. Volgens de milieuadviezen 
heeft Mafrans vandaag de nodige maatre-
gelen genomen en als het bedrijf zich aan 
de verdere afspraken houdt rond veiligheid 
en milieu, dan kunnen ze verder werken. 

Alleen een open overleg tussen de gemeen-
te en het bedrijf Mafrans rond een nieuwe, 
beter geschikte vestigingsplaats is een mo-
gelijke oplossing. 

Brigitte Mouligneau,
voorzitter CD&V Haacht 

CD&V-Haacht heeft meer informatie gevraagd en gekregen van het 
kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, rond 
het dossier Mafrans. 

MILIEUVERGUNNING 
VOOR MAFRANS
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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 lokale contactpersoon:
Brigitte Mouligneau
(brigitte.mouligneau@telenet.be)

www.afdeling.haacht.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/haacht.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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
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Recent werd onze gemeente opgeschrikt door een tragisch ongeval 
langs de Stationsstraat waarbij een 16-jarige jongen uit Keerbergen 
om het leven kwam. Nauwelijks een paar dagen later vond in 
Aarschot ook een dodelijk ongeval plaats waarbij (net als in Haacht) 
vluchtmisdrijf werd gepleegd door de aanrijdende bestuurder.

Sinds 1 september zijn duizenden jongeren 
terug dagelijks met hun fiets op de baan. De 
recente gebeurtenissen drukken onze neus 
weer op een groot pijnpunt: m.n. de toe-
stand van vele fietspaden in onze regio. De 
situatie in de Vinkstraat is door de afwezig-
heid van fietspaden al jaren een schrijnend 
voorbeeld. De Stationsstraat tussen de ro-
tonde aan de Jennekensstraat en het indus-
trieterrein van Kampenhout-Sas is eveneens 
onaanvaardbaar. Fietsers riskeren er hun 
leven op te smalle, slechts met een witte 
lijn afgebakende fietspaden. We kunnen 
hierbij de vraag stellen of we wel van een 
fietspad kunnen spreken? Auto’s en vracht-
wagens scheuren tegen meer dan 50 km/u 
voorbij. Als een trein in een station aan die 
snelheid voorbijkomt worden de wachtende 
passagiers verwittigd om voldoende afstand 
te houden. Het zijn niet alleen de straten 
zonder of met onveilige fietspaden die ons 
zorgen baren, maar in het algemeen alle 
fietspaden. Bij elke felle regenbui komen de 
fietspaden van bijvoorbeeld de Lombaar-
denlaan onder water te staan waardoor fiet-
sers zich op de rijbaan of op de rand van het 
fietspad moeten begeven.

CD&V-Haacht en JongCD&V-Haacht 
wijzen het gemeentebestuur op zijn verant-
woordelijkheid om de weginfrastructuur te 
onderhouden en erin te investeren. 
Het wordt tijd dat er op de drukste wegen 
van onze gemeente een volwaardig, van de 
rijbaan afgescheiden fietspad komt: in het 
bijzonder langs de Vinkstraat, Werchterse-
steenweg, Stationsstraat, Rijmenamsesteen-
weg,…
Als wegbeheerder heeft de provincie Vlaams-
Brabant de afgelopen jaren voor bijna drie 
miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van 
het fietsknooppuntennetwerk. Meer speci-
fiek heeft de provincie scholen en gemeen-
ten gesubsidieerd om de verkeersveiligheid 
in de buurt te verbeteren door aankoop van 
educatief materiaal rond verkeersveiligheid. 
Veiligheid aan scholen is belangrijk maar de 
algemene toestand van onze wegen is even 
belangrijk gezien het ook de weg van en 
naar school is. 
Investeren in verkeersveiligheid en verkeers-
lessen moet een prioritair aspect zijn in het 
verkeersbeleid van elk bestuursniveau. Eens 
te meer geldt ook de oproep aan alle wegge-
bruikers om zich als ‘een heer in het verkeer’ 

te gedragen. Deze aandachtspunten dragen 
bij aan een meer verkeersveilige gemeente!

Bestuurslid, Carlo Lagae

Carlo Lagae links 
op de foto

(ON)VEILIG MET DE FIETS
DOOR ONZE STRATEN


