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Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? 
Heb je een suggestie voor wat 
beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie 
aan! Haacht.cdenv@gmail.com

CD&V-senioren
Roger Colin - 0479 86 17 23

CD&V-jongeren
Vincent Vanhumbeeck - 
0476 58 33 68
 
Vrouw & Maatschappij
Sofie Steenhaut - 0486 79 69 05 

Website
www.haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
fb.com/cdenvhaacht 

Haacht.cdenv.be

gaan in DIALOOG met JOU!
CD&V-Haacht wil jouw verhaal en wensen kennen.

Brigitte Mouligneau 
Voorzitster CD&V Haacht 
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brigitte.mouligneau@telenet.be
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Voorzitter Jong CD&V Haacht 
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vincent.vanhumbeeck@gmail.com

Sofie Steenhaut 
Voorzitster Vrouw & Maatschappij 
0486 79 69 05 
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Linda Mertens  
Bestuurslid 
0477 54 47 76 
lindamertens68a@telenet.be

Hilde Groenen  
Bestuurslid 
0479 65 21 11 
hilde_30@yahoo.com 

Jolien Beerens  
Bestuurslid 
0471 12 44 11 
jolien_beerens_5@hotmail.com

George Holmer  
Bestuurslid 
0470 39 63 00  
george.holmer@telenet.be

Jos Verdeyen  
Fractieleider gemeenteraad
0473 20 38 79  
jos.verdeyen@gmail.com

Paul Jacobs
Gemeenteraadslid
0486 55 22 10
jacobspaul8@hotmail.com

Annemie Buedts 
Gemeenteraadslid  
0476 40 62 48  
annemiebuedts@telenet.be

Roger Colin 
Gemeenteraadslid 
0479 86 17 23  
rogercolin9@hotmail.com 

Nathalie Andries  
Onafhankelijk gemeenteraadslid  
0495 62 90 06  
nathalie.andries@telenet.be 

Brigitte Goossens  
OCMW-raadslid 
0479 65 86 95 
goossens_britt@hotmail.com 

Natasja Verdeyen 
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natasja.verdeyen@gmail.com
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De Weg Vooruit is de slogan voor de 
nieuwe campagne voor CD&V. Klinkt 
goed, maar wat willen we hiermee 
vertellen?

 Een maatschappij waar ingezet wordt 
op een boekhoudkundig rijke 
samenleving, zonder dat iedereen hier 
mee in kan delen is niet onze weg. Wij 
willen graag werken aan een 
samenleving die kansen geeft aan 
iedereen, waar kennis gedeeld wordt, 
waar verschillen tussen mensen als een 
rijkdom gezien worden.
We willen vooruit in een zorgzame 
omgeving, waar mensen zien dat er 
geïnvesteerd wordt in een vooruitgang 
die zichtbaar en voelbaar is voor de 
gewone mens. 

F16-s of investeren in een degelijke 
schoolinfrastructuur, voor elk kind? 
Hoeveel bussen, betere wegen en 
fietspaden zitten er in 4 miljard? 
Hoeveel jongeren kunnen begeleid 
worden, of personen met een 
handicap? Of een omslag naar betere 
energievoorzieningen? Hoeveel mag 
ons geluk kosten? 
Wat zou jij doen met 4 miljard? 

Elke school verdient een goed 
(gemeente-)bestuur!

Onder de Toren springlevend!

Rechtvaardige spreiding aub!



CD&V keurt dit dossier toch goed 
alleen uit bekommernis voor de 
school, kinderen, personeel en 
ouders, niet omwille van de wijze 
waarop dit ganse dossier 
mismeesterd wordt. 
Wij willen tijdig een degelijke 
schoolinfrastructuur tegen 1 
september 2018!

Elke school verdient een 
goed (gemeente-)bestuur !

Rechtvaardige 
spreiding aub!

Veel  nieuws over de luchthaven van 
Zaventem: de route Leuven Rechtdoor is 
nog steeds in werking,  de visie van 
Brussels Airport over een uitbreiding van 
de luchthaven deed de gemoederen 
verhitten en er is dringend nood aan een 
federale vliegwet. CD&V Haacht blijft dit 
dossier op de voet volgen en hoopt samen 
met de andere politieke partijen 
voldoende druk te kunnen uitoefenen om 
tot een rechtvaardige spreiding te komen. 
Ga naar haacht.cdenv.be voor het hele 
dossier.

Dit dossier start op de GR van 28/11/2016 
met de verkoop van het oude 
gemeentehuis in Wespelaar. Het dossier 
omvat ook een losstaand bijgebouw (3 
klasruimtes) en een  kavel van 3 op 30 
meter, weggeplukt van de kavel van de 
schoolgrond (Klimop). Op vraag van 
raadslid Paul Jacobs (CD&V) naar de 
ernstige gevolgen voor de school, werd 
geantwoord “dat er  grondig overleg heeft 
plaats gehad met de diverse 
schoolpartners. Zij zagen geen problemen 
en konden akkoord gaan met de 
voorgestelde verkoop”. Het verslag 
vermeldde “dat er tegen het einde van het 
schooljaar naar de beste oplossing wordt 
gezocht”. Dus in augustus 17… CD&V heeft 
dit punt mee goedgekeurd op basis van 
deze informatie op de GR.

Groot was onze verwondering toen wij ’s 
anderdaags vanuit alle partners van de 
schoolraad te horen kregen dat dit NOOIT 
het voorwerp was geweest van enig 
grondig overleg en nog minder van een 
akkoord. Met cijfers werd door de school 
onmiddellijk aangetoond hoeveel 
klasruimtes de school zou tekort komen 
op korte en halflange termijn. CD&V voelde 
zich bedrogen omdat wij de school en de 
kinderen een degelijke infrastructuur 
toewensen. Nadien volgt een 
opeenvolging van improvisatie en 
noodoplossingen, die van weinig planning 
getuigen. Nadat men geen bijkomende 
ruimtes had gevonden in de sportzaal (op 
podium of op balkon), werd door het 
college een tuinkantoor voorgesteld. Later 
afgevoerd. Reden?? Een volgende poging 
bleek een container als zorglokaal die in 
augustus 17 werd geleverd. Maar de 
nutsvoorzieningen binnen bleken maar 
operationeel eind oktober 17. De school 
moest dus 3 maanden lang improviseren 
en voelde zich opnieuw bedrogen.

Op de GR van 29/03/18 wordt een volgend 
hoofdstuk geschreven in de operatie: “Hoe 
los ik opnieuw een probleem op dat er 
geen was “? Het college wenst bij 
hoogdringendheid een 2de container te 
plaatsen. Op de gemeentelijke site stond 

zeer recent te lezen: “Realisatie extra 
lokaal in Klimop: moet op GR maart. 
Deadline missen is geen optie. Zonder 
lokaal zit een ganse klas op de gang. Er is 
geen ruimte meer, zelfs niet als tijdelijk 
alternatief”. Die spoedoperatie start dus 
officieel in maart hoewel velen, die het 
schoolleven volgen, al lang weten dat er 
een zware 3de kleuterklas zal instromen.

Nu mag de school zelf kiezen: of een 
container van 5 x 9 m, of eentje van 5x 12m. 
Klein probleem: de locatie voor deze 
bijkomende container?? De meest 
absurde voorstellen werden voorgelegd: 
de grote container op de nu al kleine 
speelplaats; in de privétuintjes van de 
klassen, tegen de voorkant van de 
sportzaal, grenzend aan de straat of de 
kleine container naast de vorige, grenzend 
aan de verkochte schoolgrond. Alleen met 
deze kunnen de fietsenrekken behouden 
blijven. Om redenen van veiligheid en 
fietsvriendelijk beleid verzoent de school 
zich met de 5 x 9 m versie.

Het ganse dossier toont aan dat de 
verkoop van het gemeentehuis + 3 
klaslokalen + bijkomende schoolgrond de 
school op haar grenzen doet botsen, zoals 
eerder voorspeld. Enkele vragen van Paul 
Jacobs verduidelijken dat het bestek nog 
moet aangepast worden, dat er 
onvoldoende middelen (raming € 42.000 
te weinig voorzien) in het 
gemeentebudget zitten en dat de 
vergunningen nog niet in orde zijn. 

CD&V vraagt garanties om de bijkomende 
container volledig gebruiksklaar te 
hebben rond half augustus zodat hij 
pedagogisch ingericht is tegen 1/9/2018. 
Niet weten hoe een school werkt, geen 
planning maken, geen overleg plegen, 
chaos creëren: geen enkele school wil dit 
meemaken! 

Deze verkoop heeft de school in een 
wurggreep gebracht!!!

Wij zijn bijzonder blij met de toekenning 
van subsidies door de provincie Vlaams-
Brabant voor de renovatie van de zaal 
Onder Den Toren. Een terugblik op twee 
spannende jaren geeft inzicht in wat er 
zich afspeelde.

Twee jaar geleden dreigde het einde van het 
bestaan van de zaal Onder Den Toren door 
mogelijke verkoop. Dit bracht bijzonder veel 
beroering bij de vele verenigingen die er 
gebruik maken voor de vele eetfestijnen, 
vergaderingen, oefensessies, voor-
stellingen, …  Om duidelijk te maken dat de 
zaal niet zomaar kan verdwijnen, geven we 
graag een paar cijfers: maandelijks vinden er 
een 70-tal activiteiten plaats, een 40-tal 
verenigingen maken er gebruik van , maar 
ook bedrijven huren zalen voor het geven 
van opleidingen en er vinden bruiloften en 
koffietafels plaats.

André Vertommen besefte als geen ander 
dat het vijf voor twaalf was en kon het 
bestuur overtuigen tot de oprichting van een 
vzw. Dit was een eerste noodzakelijke stap 
naar behoud van de zaal. Een 20-tal 
verenigingen stapten mee in dit verhaal en 
zo werd de vzw ‘Onder Den Toren’ opgericht 
in het voorjaar van 2017. 

Een tweede stap was de aanvraag van 
subsidies van het Europees Programma 
voor plattelandsontwikkeling. Dat bleek een 
bijzonder complex dossier waarbij aan vele 
voorwaarden moest worden voldaan. 
Brigitte Mouligneau nam het dossier ter 
harte na het overlijden van André.  

Het verlossende antwoord dat er een 
toekenning is van 65.715 euro 
plattelandssteun werd met groot 
enthousiasme onthaald. Tijdens de 
voorstelling van 11 toegekende projecten 
werd er getoost op het voortbestaan van 
‘Onder Den Toren’. 

De aanwezigheid van de weduwe van André 
maakten dat hij er toch ook bij was. De 
plannen voor de renovatie van de centrale 
verwarming, ramen, aangepast sanitair en 
toegankelijkheid voor iedereen moeten nu 
de volgende twee jaar ten uitvoer worden 
gebracht. En zo kan die 100-jarige weer voor 
vele jaren dienst doen! 

Samen tafelen voor jong en oud(er).

Spek met eieren 2018

Naar jaarlijkse gewoonte waren jullie weer 
met velen aanwezig in zaal Onder De 
Toren. Bedankt aan alle bezoekers. Wij 
genoten van  de gezellige babbel en de 
aanmoedigingen in dit verkiezingsjaar. 
Een bijzondere woordje van bedanking 
aan de talrijke helpende handen die 
samen het werk lichter en aangenamer 
maakten. 

Tot volgend jaar!

100-JARIGE ‘ZAAL ONDER DE TOREN’ 
BLIJFT KLOPPEND HART VAN HET 
HAACHTSE VERENIGINGSLEVEN

"Midden de mensen blijft 
actueel"




