
BESTE 
HAACHTENAAR

Vraag jij je ook soms af of de 14-jarige Tinne 
uit Haacht-Station (Wespelaar) veilig met de 
fiets naar school kan rijden? Kan Maria uit 
Wakkerzeel binnenkort nog met de belbus 
naar de markt? Langs welke weg moet Andy 
uit Hambos vandaag in het gemeentehuis 
geraken? Kan Hamoudi uit Tildonk nog een 
bus nemen naar de Hogeschool in Leuven en 
waar is de halte? Hoe gaat Silke uit Sint-Adri-
aan haar kleutertweeling veilig van de opvang 
naar school laten brengen? Mag Robbe van 
9 uit Haacht-centrum morgen alleen naar 
school wandelen of fietsen? Geraken we bin-
nenkort nog in Werchter? En waarom hangt 
Sabine uit Keerbergen   ‘s morgens drie kwar-
tier in Haacht rond, terwijl ze eigenlijk al in 
Brussel moest zijn? Heb je ook zoveel vragen 
rond mobiliteit in en rond Haacht? Wat zijn 
de knelpunten? Maar vooral heb je zin om 
samen met ons na te denken over oplossingen 
en de manier waarop hierover kan worden ge-
communiceerd? Lees dan zeker dit CD&V-
blad om te weten welke thema’s we vandaag 
voor u mee opvolgen, maar neem vooral zelf 
actie! Kom met ons meedenken tijdens ons 
volgende praatcafé op 1 oktober 2015, om 
20u. in de Foyer van GC Den Breughel.

Geniet van een heerlijke 
zomer, met veel rust en veel 
plezier!

Voorzitter: 
Brigitte Mouligneau 
en Ondervoorzitter: 
Vincent Vanhumbeeck
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ROGER COLIN OPNIEUW IN 
DE GEMEENTERAAD
STERK WERK VOOR MEER BUSSEN EN VEILIGER FIETSEN 
TIJDENS DE WERKEN IN TILDONK.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 maart 
2015 stond er als eerste punt op de agenda: installatie 
van Roger Colin als gemeenteraadslid! De hele ploeg 
van CD&V Haacht wenst hem hierbij veel succes.

En goed begonnen is half gewonnen! Roger deed meteen een 
constructief voorstel. 

De omleiding van de bussen als gevolg van 
de werken aan de brug in Tildonk werden 
door hem onder de loep genomen. Hij 
gaf aan dat bus 284 ook kon stoppen op 
de Mechelsesteenweg. Hij had opgemerkt 
dat op die manier er meer bussen voor de 
mensen uit Tildonk konden worden geno-
men. Dat werd meegegeven in de kranten, 
jammer genoeg zonder vermelding van het 
werk van Roger. 

De daaropvolgende gemeenteraad deed Roger een voorstel om veiliger te fietsen ter 
hoogte van de Kapelleweg. De fietsers die nu aankomen vanuit de Kapelleweg passe-
ren de in- en uitritten van een aantal bedrijven. Het groene 
traject dat Roger voorstelt, is dus heel wat veiliger! Bekijk 
de kaart op onze website www.haacht.cdenv.be. De burge-
meester beloofde deze terechte opmerking mee te nemen. We 
blijven het voor jullie opvolgen!

Sofie Steenhaut, bestuurslid  



Deze overeenkomst bevat vooral veel 
“intenties” en “streefdoelen”.

Op de infoavond in Tildonk op 28 
maart 2012 werd de vermoedelijke re-
alisatie van de ontsluitingsweg van de 
nieuwe brug in Tildonk naar de N26 in 
het jaar 2014 voorzien. De samenwer-
kingsovereenkomst die nu wordt voor-
gesteld heeft als streefdoel (en dus geen 
verbintenis!) de ontsluiting te realiseren 
tegen midden 2018. 

Deze termijnverschuiving met vier jaar 
toont aan dat onze bezorgdheid bij een 
vorige overeenkomst in april 2013 ge-
grond was: geen definitieve ontslui-
ting, dus geen exploitatie! 

CD&V blijft weigeren om de exploita-
tie te laten opstarten vooraleer de VOL-
LEDIGE ontsluiting gebruiksklaar is, 
omdat de zware vrachtwagens van het 
bedrijf in dat scenario de huidige woon-
kern van Tildonk zullen onveilig/onleef-
baar maken voor een periode die nog 
vele jaren kan aanslepen. Bijkomende 
vraag: ligt het tracé nu definitief vast 
voor de weg vanaf de nieuwe brug naar 
de N26 of zijn er nog obstakels zoals 
onteigeningen? Volgens de burgemees-
ter is het tracé langs Fluxys nu definitief 
bevestigd.

De overeenkomst bevat verschillende 
opschortende voorwaarden, die gezien 
de aanslepende duur van het project al 

hadden moeten uitgeklaard zijn: 

1) Het verkrijgen van een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw van 
een laad- en loskade langs het kanaal 
Leuven-Dijle in Haacht.
2) De beschikbaarheid van de nodige 
budgetten.
3) Het verkrijgen van de nodige vergun-
ningen en toelatingen. 
Wij vinden het vreemd dat hierover nog 
geen duidelijkheid is.

Haacht geeft zijn rechten op het jaag-
pad volledig op. Hier is blijkbaar nog 
discussie, anders zou dit niet zo formeel 
moeten worden opgenomen in de over-
eenkomst.

Moet Haacht volledig op eigen kosten 
een alternatief fietspad aanleggen en 
bekostigen voor één bedrijf? Wij vin-
den van niet.
Is het trouwens momenteel niet voorba-
rig om deze investering te doen gezien 
alle obstakels en onduidelijkheden. Er is 
geen zekerheid!
In de overwegingen van het agendapunt 
staat dat andere instanties zich enga-
geren om mee te zoeken naar partners 
voor de financiering van het alterna-
tieve fietspad. Waarom wordt dit niet 
formeel opgenomen in de overeen-

komst? Hierin staat nog steeds dat 
Haacht dit alleen gaat financieren!
Laat één zaak duidelijk zijn: wij zijn 
niet tegen een alternatief fietspad als 
er geen andere mogelijkheid meer is!

De financiering van de toegangsweg 
wordt voor een deel door Waterwegen 
&Zeekanaal gedragen en voor een deel 
door NV Kani. Zijn deze twee “delen” 
samen de 100 %? Zo ja, dan kan dit best 
ter verduidelijking worden opgenomen, 
zodat men later niet voor een bijdrage 
bij de gemeente Haacht komt aanklop-
pen.

Zoals de aandachtige lezer kan vast-
stellen: veel vragen en weinig ant-
woorden!

Gemeenteraadslid en fractieleider:
Jos Verdeyen 

Tijdens de gemeenteraad van 27 
april maakte CD&V Haacht een 
aantal opmerkingen bij het agen-
dapunt aangaande de overeen-
komst tussen Waterwegen & Zee-
kanaal, NV Kani en de gemeente 
Haacht.
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ONTSLUITING INDUSTRIEZONE HAMBOS 
BLIJFT VOOR BEROERING ZORGEN



Tot dusver niets bijzonders, ware het 
niet dat net dit uitvoeringsplan de bui-
tenkant van de Lombaarden in zijn hui-
dige vorm als deels agrarisch gebied en 
deels natuurgebied behoudt. 

De huidige meerderheid (Open Vld, 
Groen en sp.a) is hier niet mee akkoord 
omdat de buitenkant van de Lom-
baarden in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS) Haacht als een 
mogelijke locatie (= zoekzone) voor een 
bijkomende KMO-zone is opgenomen. 

Vooral de houding van de meerderheids-
partijen sp.a en zeker Groen is onbegrij-
pelijk. In mei 2012 stemden zij nog 
“tegen”, toen hetzelfde GRS Haacht ter 
goedkeuring werd voorgelegd op de ge-
meenteraad met als hoofdreden, jawel 
het feit dat de buitenkant van de Lom-
baarden werd opgenomen als zoekzone 
voor een bijkomende KMO-zone. Zij 
zouden dus net tevreden moeten zijn als 
een hogere overheid nu hun toppriori-
teit realiseert. 
Bij Open Vld kunnen we het ongenoe-
gen begrijpen. Zij hebben er nooit een 

geheim van gemaakt dat het ontwikke-
len van de Lombaarden tot KMO-zone 
voor hen een prioriteit is. Men moet 
echter begrijpen dat het eigen is aan een 
zoekzone dat ze om één of andere reden 
niet wordt weerhouden, want wij wen-
sen geen KMO’s met wateroverlast. Het 
is dus best dat we ondernemerschap aan-
moedigen binnen de bestaande en reeds 
voorziene zones, de kern voor handel, 
diensten en horeca.
Blijkbaar is deelname aan het bestuur 
voor Groen en sp.a een zeer moeilijke 
evenwichtsoefening en worden daarbij 
een aantal verkiezingsprincipes over-
boord gegooid.

Jos Verdeyen, 
gemeenteraadslid en fractieleider

NIET IEDEREEN TEVREDEN MET EEN 
GROENE LOMBAARDEN

Zeer vreemde ontwikkelingen op de gemeenteraad van maart 2015. De 
meerderheid geeft een negatief advies aangaande het ontwerp van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Dijlevallei van Werchter 
tot Bonheiden”. Het GRUP heeft als één van zijn doelstellingen: het ver-
beteren van de veiligheid door het invoeren van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden. 
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Deelgebieden 11 en 47 van het GRUP 
Dijlevallei, waar de Lombaarden deel 
van uitmaakt. 
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COLOFON
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

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenvhaacht

 WWW.CDENV.BE

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 lokale contactpersoon:  
Brigitte mouligneau
(brigitte.mouligneau@telenet.be) 

SCHARENT RIOLERINGSWERKEN… 
MOET DIT ECHT ZO TRAAG?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van meer dan 
450 inwoners, dat nu nog in de Leibeek belandt, aansluiten 
op de rioolzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek.Om dit te 
realiseren laten Aquafin en de gemeente Haacht riolerings-
werken uitvoeren in de Poverstraat, een deel van Scharent en 
de Weistraat.De aanleg van de riolering in de Weistraat en 
Scharent bedraagt 143.207 euro en wordt door de gemeen-
te Haacht bekostigd. De rest van het project (814.749 euro) 
wordt door Aquafin gefinancierd.

Dat het water in Haacht zuiverder kan, blijkt uit cijfers van de 
Vlaamse Milieu Maatschappij: de huidige rioleringsgraad van Haacht 
is 80,9 % t.o.v. 85 % in Vlaanderen. Op gebied van zuiveringsgraad 
haalt Haacht nog een slechtere score met 69,6 % t.o.v. 80,7  % in 
Vlaanderen. 
Plannen en middelen vrijmaken is dus nodig om aan het Vlaamse 
gemiddelde te komen. En dat kan! Het vereist van de gemeente een 
duidelijke visie om middelen ter beschikking te stellen. Maak bij-
voorbeeld werk van het aangepaste voorontwerp van een gescheiden 
stelsel langs de Rijmenamsesteenweg dat dringend door de gemeente 
opnieuw moet worden ingediend en vernieuw tevens de fietspaden.
Weinigen vinden wegenwerken en het openleggen van hun straat 
leuk. Goed informeren is daarbij belangrijk. Laat alle betrokkenen 
per brief op tijd weten wat er te gebeuren staat. Inwoners van de 
Werchtersesteenweg wisten niets af van de plaatsing van alternerende 
verkeerslichten tijdens de werken om de riolering van Scharent aan te 
sluiten op het bestaande netwerk van de Werchtersesteenweg. Enkel 
een bord ‘Grote verkeershinder vanaf 23 maart’ maakte voor de buurt 
duidelijk dat er iets op til was. Een melding bij de gemeente naar 
aanleiding van het plaatsen van dat bord, maakte duidelijk dat de 
beschikbare informatie niet werd doorgegeven. Ook nadat deze wer-
ken naar de vakantieperiode werden verschoven        (9 april), werden 
jammer genoeg niet alle betrokkenen per brief op de hoogte gesteld. 
Sofie Steenhaut, bestuurslid 


