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uitisseling met
ontmoeting van

jou buren!

Haacht

HOU JE OOK VN
EEN RME SMENLEVING?

SLUIT JE DN N BIJ CD&V!

Meer info via haacht.cdenv@gmail.com of via 
..cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/lid-orden/
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Carlo Lagae
(haacht.cdenv@gmail.com)
haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdenvhaacht

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden/

Circulaire economie omvat heel wat 
pagina's in het akkoord. Lokaal kan dat 
vertaald worden in korte-keten-eten, 
ondersteuning van diverse initiatieven zoals 
repair cafés en burgerparticipatie rond 
groene energie. In Vlaams-Brabant zou een 
miljoen bomen worden geplant. De 
Vlaamse regering wil werken aan meer 
groen, 20.000 ha extra natuur en tegen 2030 
10.000 ha extra bos. Het initiatief tot het 
creëren van meer groen en bos komt toe aan 
de lokale besturen die hiervoor ook de 
nodige financiële middelen zullen krijgen.

De problematiek van de geluidshinder van 
de opstijgroute Leuven-Rechtdoor werd 
niet vergeten. De Vlaamse overheid zal 
samen met de federale overheid blijven 
werken aan een evenwichtig luchthaven-
akkoord in de vorm van een vliegwet met een 
billijke spreiding.

Belangrijk voor het gemeentelijk budget is 
dat het Gemeentefonds extra middelen 
krijgt waardoor de gemeenten steun kunnen 
krijgen om de pensioenlasten van hun 

personeel te kunnen dragen. 

Ook voor de Haachtse senioren staan er 
belangrijke maatregelen in. Om de ouderen 
te steunen zullen de alternatieve 
woonvormen verder uitgewerkt worden 
zodat zij langer in de eigen woning blijven 
wonen. De regering is ook van plan om 
ouderen die in een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven, te steunen 
door een tussenkomst van 400 € in de 
rusthuisfactuur, bovenop het pensioen.

De Vlaamse regering wil de nodige middelen 
vrijmaken om 25.000 nieuwe sociale 
woningen te bouwen, zowel huur- als 
koopwoningen, of om de bestaande sociale 
woningen te renoveren. 

De extra steun voor land- en tuinbouw  en 
de mogelijkheid voor gemeenten om 
gronden te verwerven om fietssnelwegen 
aan te leggen vinden wij in Haacht ook 
belangrijk. 

Wij volgen het de komende vijf jaar mee op.

VLMS REGEERKKOORD 2019-2024
at zit er in voor de Haachtenaren? Dat ilde ij el eten! En dus trokken e 
met een enthousiast team naar het CD&V congres in Brussel.  e sommen graag 
enkele topics voor jullie op. 

Onze leden zijn een belangrijke schakel in ons verhaal. 
En meer nog dan een politieke partij, is CD&V een beeging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke ijze meeerken 
aan een hechte samenleving.

ij ensen 
Hilde, outer en 
Benjamin veel 
succes!



Met die code krijg je via de website of app toegang 
tot het platform. Daar kun je je profiel aanvullen, 
jezelf even voorstellen... En voor je het weet, leer 
je vlotjes de buren kennen. En het werkt! Eind 
september maakten al ongeveer 20% van de 
inwoners gebruik van het platform. Wanneer je je 
voor de eerste keer aanmeldt, kom je op basis van 
jouw adres automatisch in de juiste groep terecht.  
De gemeente heeft zelf geen inkijk in de online 
buurt om zo de privacy van de buren te 
garanderen, maar maakt wel gebruik van Hoplr 
om relevante informatie vlot tot bij de inwoners 
te krijgen. Je blijft zo op de hoogte van wat er 
gebeurt in jouw buurt: werkzaamheden, info-
vergaderingen en speciale verkeersmaatregelen. 

In de toekomst kan de gemeente langs deze weg 
wel de inwoners uitnodigen om hun mening te 
geven over bepaalde ideeën of op stapel staande 
initiatieven: meer participatie van de burger! Een 
handig kenmerk is de kalender. Die geeft een 
overzichtelijk beeld van wat er allemaal te doen 

is in je buurt. De website en de app zijn gratis en 
reclamevrij. Een belangrijk doel is dat Hoplr-
buren elkaar ook in het echt ontmoeten.Hoplr 
onderscheidt zich van Facebook omdat je 
berichten enkel worden gezien door de leden van 
het buurtnetwerk. Ze zijn dus niet openbaar. De 
buurten staan dus centraal. 
Dus doe zoals wij en neem deel aan je buurt! 
Registreer je op www.hoplr.com onder je naam en 
met je adres of log in via je Facebookaccount. Bij 
problemen of vragen kan je steeds bij Hoplr 
terecht. Veel plezier daar in jouw buurt!

Save the date! 23/11 Sinterklaasfeest
gratis pannenkoeken in Onder De Toren 

HCHT MKT KENNIS 
MET HOPLR

Buur zoekt Buurt. Een mooi initiatief! Hoplr kan daar bij helpen. Het is een online platform 
dat buren dichter bij elkaar brengt. Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een kareitje, 
je kat niet naar huis is gekomen of je geoon even je buren il leren kennen: vanaf september 
2019 kan het allemaal met een klik van je muis - of een tik van je duim. De briefbedeling die 
alle Haachtenaars moest voorzien van een uitnodiging en code had plaats begin september. 

HCHT ERD OPGEDEELD 
IN VIJF BUURTEN: HCHT- 
CENTRUM, SINT-DRIN, 
TILDONK, KKERZEEL-
KELFS EN ESPELR-
HCHT STTION. 

Doe in november mee 
aan de Haachtste 
Seniorenmaand 2019!

De Seniorenweek is een jaarlijks 
terugkerende campagne waarin de 
Vlaamse Ouderenraad samen met de 
seniorenorganisaties informeert en 
sensibiliseert over een bepaald thema.

Buren, organisaties en beleidsmakers 
zijn al langer op zoek naar manieren 
om om te gaan met eenzaamheid. 
Verschillende oorzaken van 
eenzaamheid hebben te maken met 
structurele uitsluiting van mensen. 
Hoe beter je er op kan inzetten, hoe 
efficiënter je er mee kan omgaan of 
hoe minder het zal voorkomen.

Ook in de woonzorgcentra worden 
extra activiteiten georganiseerd. Er is 
voor ieders wat wils: van boogschieten 
tot kaartnamiddagen in Sint-
Andriaan. Op maandag 18/11 is er de 
Open HOAR met lezingen waar 
iedereen gratis bij kan zijn. Op 
zaterdag 30 november wordt er in het 
gemeentehuis een heuse 
seniorenbeurs op touw gezet!

Tot dan!

Bart Herregods,
Voorzitter CD&V Senioren Haacht

Sofie en Jolien op stage

Jolien en Sofie gingen vol enthousiasme op 
de uitnodiging in. Op maandag ontving 
Cindy Franssen de groep in het Europees 
parlement. 70% van onze wetgeving komt 
ervan. Achter de schermen werd duidelijk 
dat er veel inzet, studie, doorzettings-
vermogen en diplomatie nodig is om tot 
wetgeving te komen.

Op dinsdag moesten we zelf aan de slag: hoe 
schrijf je een goede speech van twee 
minuten? De onderwerpen van de 
deelnemers lagen ver uit elkaar, het 
engagement om de samenleving positief te 
veranderen niet! Na een werklunch met o.a. 

Sammy Mahdi werden we opgewacht in de 
Senaat. Opnieuw werd duidelijk hoeveel 
jonge mensen achter de schermen werken 
ter ondersteuning van onze parlementairen. 
Inspiratie genoeg om gemotiveerd in 
Haacht aan de slag te gaan!

SPREEUESTRT:
GEMEENTERDS-
COMMISSIE OPGERICHT

Brigitte Mouligneau ordt voorzitster en aanspreekpunt

Op de gemeenteraad erd er beslist om 
een gemeenteraadscomissie op te 
richten rond de problematiek van de 
sociale oningen in de Spreeuestraat. 

Volkswoningbouw kondigde aan dat 26 
huurwoningen in de Spreeuwestraat 
moeten vervangen worden omwille slechte 
energieprestaties. 
Daar zijn de huidige bewoners het niet met 
eens. Ze zitten met vele vragen en 
opmerkingen. Ze hingen zwarte vlaggen om 
hun ongenoegen te uiten. 

Om alle kanten van het verhaal te bundelen, 
werd er dus een gemeenteraadscommissie 
opgericht. Per partij zetelt er 1 
gemeenteraadslid in onder het toeziend 
oog van Brigitte Mouligneau.
Het is de bedoeling dat deze comissie alle 
elementen uit het dossier bij elkaar brengt 
en dan een advies formuleert naar zowel 
Volkswoningbouw en het Zorgbestuur 
Haacht. 
Wie vragen of opmerkingen heeft, kan ons 
mailen op haacht.cdenv@gmail.com




