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Beste vrienden
Het is eindelijk weer lente! De feestdagen
liggen nu al even achter ons en we kunnen
stilaan vooruit beginnen te kijken naar communies en lentefeesten. Sommigen onder ons
zien zelfs na de donkere winterdagen al een
welverdiende vakantie tegemoet.
Tijdens de afgelopen bestuursverkiezingen
in januari vonden een aantal verschuivingen
plaats binnen CD&V Haacht. Bij Vrouw
en Maatschappij nam Sofie Steenhaut de
fakkel over van Brigitte Goossens. Ook bij
JongCD&V is er een wissel van de wacht. Na
drie jaar aan het roer te hebben gestaan wordt
Natasja Verdeyen opgevolgd door Vincent
Vanhumbeeck. Wij willen Brigitte en Natasja
uitdrukkelijk bedanken voor de inzet en het
engagement van de afgelopen jaren.
Naast deze vernieuwingen blijft de rest van de
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ploeg trouw op post.
Het co-voorzitterschap
zal, zoals de afgelopen
drie jaar, worden waargenomen door Brigitte
Mouligneau en Vincent
Vanhumbeeck. Voor de
senioren blijft Roger Colin de drijvende kracht.
In de gemeenteraad verdedigt Jos Verdeyen als fractieleider verder de
Haachtse belangen. Hij doet dit samen met
Paul Jacobs, Annemie Buedts en Roger Colin. Ook in de raad van het OCMW blijven
Brigitte Goossens en Natasja Verdeyen de sociale zaak bepleiten.
De lente is voor flora en fauna vaak het begin
van nieuw leven. Na een koude winter ontwaakt de natuur weer. Zo ook hopelijk voor
het politiek talent dat in vele van ons verborgen zit. Je hoeft helemaal niet de redenaars-

kunsten van Obama of een diploma rechten
te hebben om lokaal het verschil te kunnen
maken. Een dosis energie en gezond verstand
is meer dan voldoende. Dus ben je jong of
juist iets minder jong, woon je al heel je leven in Haacht of ben je een nieuw Haachtse
inwoner? Wij willen jouw politieke ambitie
horen! CD&V is een zeer open partij, waar
iedereen welkom is.
Laat van je horen via haacht.cdenv@gmail.
com of via facebook.com/cdenvhaacht.
Brigitte en Vincent

NIEUWE
VOORZITTER
VROUW EN
MAATSCHAPPIJ

TILDONK:
A BRIDGE TOO FAR ???
Op de gemeenteraad van 25 januari 2016 agendeerde het huidige
gemeentebestuur “Bouwaanvraag tweede Kruineikebrug”, wat moest
toelaten een 2de brug (fase 3) te bouwen in Tildonk.
Die beslissing werd pas voorgelegd aan
onze gemeenteraad nadat de Raad voor
Vergunningsbetwistingen in het arrest
van 27 oktober 2015 besliste dat die beslissingsbevoegdheid toekwam aan onze
eigen Haachtse gemeenteraad!
De gemeenteraad mocht dus pas zijn stem
laten horen na een eerdere uitspraak van
de Provincie Vlaams-Brabant (15 januari
2014) en na bovenvermeld arrest.

Bij de kandidatuurstelling voor voorzitster
van Vrouw en Maatschappij in Haacht wilde
ik zeker zijn of deze functie iets voor me was.
Wat maakt dat er een specifieke afdeling binnen de partij is, gericht op vrouwen in onze
huidige maatschappij? Al gauw bleek dat het
om thema’s gaat die uit mijn leefwereld zijn
geplukt: combinatie van werk en gezin, de
gezondheid en het welbevinden van vrouwen
en niet te vergeten een jaarlijks terugkerende
actie om het taboe rond partnergeweld onder
de blijvende aandacht te houden.
Om helemaal zeker te zijn nam ik op 22 december 2015 deel aan een nationale actie van
V&M, nl. het uitdelen van verzorgingsproducten aan vrouwen in het opvangcentrum
in Scherpenheuvel. Het directe contact met
vrouwen uit Syrië, Libanon, Albanië en Irak
die leven tussen verdriet van het achtergelaten
thuisland en de hoop hier een toekomst voor
hun gezin te kunnen opbouwen, hebben een
diepe indruk op mij gemaakt.
En zo werd ik in het gezelschap van de nationale voorzitster V&M Els Van Hoof tijdens
de nieuwjaarsreceptie verkozen door onze afdeling in Haacht! Ik wens jullie dan ook een
zeer vrouwvriendelijk 2016!
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Sofie Steenhaut,
voorzitter vrouw en maatschappij

CD&V betreurde dat voorheen nergens
informatie was gegeven over deze juridische procedure. Raadslid Jacobs verwees
tevens naar het ontbreken van een globaal MER (milieueffectrapport) voor het
ganse project, nu opgedeeld in 4 fases. De
onzekerheid omtrent de milieueffecten in
fase 4 (de aansluiting langs de Zuiddijk
om later linksaf te ontsluiten naar de N
26 – Mechelsesteenweg -) blijft dus bestaan.

meerderheid dat nog niet alles al definitief
geregeld is! Met andere woorden, een echte ontsluiting (fase 4) - die de dorpskern
van Tildonk kan vrijwaren van overlast is nog niet volledig vastgelegd.
Het leek ons logisch pas te investeren in
een 2de brug op het moment dat de realisatie van het volledige traject kan worden
gegarandeerd. Daarom onthield CD&V
zich bij deze stemming: geen brug zolang
er geen zekerheid is voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Tildonkse
dorpskern. De bestuursmeerderheid
wenste nu al de brug en…hoopt het beste
voor fase 4.
Paul
Jacobs,
gemeenteraadslid

Op de vraag van CD&V of er reeds sluitende garanties waren voor de volledige
ontsluiting (tracé, bouwheer, financiering, onteigeningen, …), bevestigde de

JONGE GEZINNEN OP DE
KOFFIE BIJ CD&V HAACHT!
WAT? Uitnodiging voor een praatcafé
Zijn jullie nieuw in Haacht?
Of toch niet maar wel op zoek naar antwoorden?
Lukt de zoektocht naar kinderopvang, school of vereniging voor de jongste spruiten?
Wil je weten of er een buurtcomité in jouw straat bestaat?
Heb je een visie over een ‘kindvriendelijk’ Haacht?
Kom het vertellen en ontmoet anderen tijdens een gezellige babbel.
Ook de kinderen zijn welkom. Wij zorgen voor koffie en lekkere taart!
WANNEER? Zondag 24 april vanaf 14u0 tot 17u00
WAAR? De foyer in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht

“HALFWEG”

CD&V HAACHT: OPPOSITIE = OPBOUWEN
Drie jaar zijn voorbij sinds de
laatste gemeenteraadsverkiezingen. We zijn dus “halfweg”.
Tijd om even terug te blikken.
Wij hadden beloofd om vanuit de oppositie op een opbouwende manier te werken
en zo bij te dragen aan een beter Haacht
voor onze inwoners. Ondersteunen waar
het kan en kritisch waar het moet. De
meerderheid van Open Vld, Groen en sp.a
heeft ons daartoe herhaaldelijk de gelegenheid gegeven. Er waren nogal wat dossiers
waar wij dienden tussen te komen om te
voorkomen dat het mis zou lopen of om
alsnog de violen met de betrokken personen en organisaties gelijk te stemmen. Alles opsommen zou ons te ver leiden, maar
enkele belangrijke thema’s willen we even
in herinnering brengen.
De nieuwe meerderheid was nog maar
pas van wal gestoken of er was al het dossier rond de overdracht (verkoop) van de
gemeenteschool naar (aan) het gemeenschapsonderwijs. Haacht had in de vorige
jaren geïnvesteerd in haar school met een
gestage groei als gevolg. CD&V geloofde
in de lokale verbondenheid, maakte zich
zorgen over het personeelsstatuut
en… nu zou men dit alles plots overboord gooien? Begrijpen wie begrijpen kon! Gelukkig hebben wij door
gefundeerde argumenten het bestuur
laten inzien dat het een verkeerde stap
was en het behoud van onze gemeenteschool kunnen realiseren.

Het dossier rond de nieuwe terreinen voor
voetbalclub Sparta Haacht en de scouts
van Haacht-Station hebben wij via een
bijkomend punt in maart 2014 weer geactiveerd. Het was in de ijskast blijven liggen en de nood voor beide verenigingen
is groot, ook gezien hun groeiend aantal
leden.
Midden vorig jaar wilde het huidige bestuur
de buitenschoolse kinderopvang van de
vrije basisschool De Puzzel op St-Adriaan
reorganiseren. Daarbij zouden de kinderen
vanaf het nieuwe schooljaar tweemaal per
dag moeten wandelen van hun school naar
de Freinetschool en dit langs de drukke
Rijmenamsesteenweg, die slechts over een
ontoereikend niet afgescheiden voetpad
beschikt. Onaanvaardbaar! Na enige discussie hebben we dit kunnen voorkomen.
CD&V had graag een gelijke behandeling
voor beide scholen op St-Adriaan gehad…
In november 2015 werd er aangekondigd
dat er geen Kerstmarkt zou plaats hebben
in het centrum van Haacht wegens zogenaamd “geen organisator” en “ongepast
drinkgedrag”. CD&V Haacht heeft toen
contact opgenomen met de organisatoren van de

editie 2014. Zij gaven te kennen dat zij,
ondanks het korte tijdsbestek, het nog mogelijk zagen om alsnog de Kerstmarkt te
organiseren. Helaas, deze keer volgde het
bestuur ons voorstel niet en bleven handelaars, verenigingen en inwoners op hun
honger zitten.
Daarnaast organiseerden wij een aantal
praatcafés rond de tram, Haacht centrum
in 2030, de verkeersveiligheid van de N21
om rechtstreeks met inwoners in dialoog te
gaan over actuele thema’s. Voor de tram namen we de resultaten mee naar het Vlaams
niveau om met succes te bepleiten dat de
tram niet tot Haacht centrum zou komen,
maar dat men eerder zou werken rond de
verbetering van de spoorverbinding. Je kan
merken dat wij niet hebben stilgezeten de
voorbije drie jaar en we zijn vast van plan
om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Jos Verdeyen,
gemeenteraadslid en fractieleider

Bij de oprichting van de nieuwe handelaarsbond en het vastleggen van de
bijhorende afspraken bleek de communicatie vanuit het bestuur naar de handelaars toe onvoldoende en onvolledig
te zijn. Tot op de dag van de gemeenteraad, waarop alles in een formele vorm
zou worden gegoten, bleef er onzekerheid en leek het mis te lopen. Door een
interventie van onze partij werden alle
onduidelijkheden weggewerkt en kon
de handelaarsbond toch op het geplande
tijdsstip van start gaan.
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KOM NAAR
ONZE
GEZINSDAG
ZONDAG 22 MEI 2016
Plopsaland De Panne

Schrijf je met het hele gezin in op

www.cdenv.be/gezinsdag

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!
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Uw lokale contactpersoon:
Brigitte Mouligneau en
Vincent Vanhumbeeck
haacht.cdenv@gmail.com

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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