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Wat betekent het nieuwe 
NMBS-vervoersplan voor Haacht?

De laatste maanden werd in de media al meer-
maals gesproken over het nieuwe vervoersplan van 
de NMBS. De NMBS wil zich focussen op frequen-
tere en stiptere treinen door lijnen te hertekenen 
en door de verschillende treinen beter op elkaar 
te laten aansluiten. Ook lijn 53a Leuven - Meche-
len werd herbekeken. CD&V-Haacht ging alvast na 
welke veranderingen u mag verwachten.
Lees het hier, op pagina 4!

De eerste schooldagtraantjes zijn weer 
opgedroogd en vervangen door leuke 
spelletjes, de eerste lessen zijn gegeven, 
de boeken gekaft. Ook CD&V-Haacht 
heeft in de zomer de batterijen weer 
opgeladen en zich voorbereid op de start 
van de politieke nazomer. 
Nu de verkiezingen weer achter ons 
liggen, nodigen we jullie uit voor een 
volgend praatcafé op 14 oktober om 
20u. in de foyer van GC De Breughel. 
Heb je zin om met ons in dialoog te 
gaan over de toekomst van het cen-
trum van Haacht? Hoe moet het er 
de volgende jaren uitzien? Een dyna-
misch handelscentrum? Een aangename 
woonomgeving? Vlot bereikbaar? Ben 
je begaan met ons centrum, heb je goeie 

ideeën, kom het ons vertellen! Samen 
gaan we op zoek naar wat de toekomst 
voor het centrum van Haacht kan zijn.
Onze mensen werken op dit moment 
rond verschillende thema’s die voor 
Haacht belangrijk zijn en die de vol-
gende periode in de gemeenteraad aan 
bod kunnen komen. We willen vanuit de 
oppositie constructief  werken aan een 
aangenaam Haacht. Bij deze een oproep 
aan al wie met CD&V-Haacht mee wil 
denken over één of  meerdere thema’s 
die Haacht beter maken. 
We werken ze uit in kleine werkgroepjes. 
Neem gerust vrijblijvend contact op. We 
werken in het najaar in de gemeenteraad 
ook graag verder met onze collega’s uit 
de diverse partijen. 

Onze wens voor de herfstperiode is dat 
we dit werk kunnen doen in een goeie 
sfeer en met respect voor mekaars stand-
punten.

Brigitte Mouligneau, voorzitter 
Vincent Vanhumbeek, ondervoorzitter

De start van een nieuw schooljaar



Wat betekent het nieuwe 
NMBS-vervoersplan voor 
Haacht?

Daarnaast blijven de bestaande piek-
uurtreinen tussen Mechelen en Leuven 
rijden tussen 07u00-09u00 en 16u00-
18u00. De grootste verandering voor 
onze stations is de afschaffing van de 
twee piekuurtreinen naar Brussel in 
de ochtend en terugkerend ‘s avonds. 
Volgens de NMBS zouden de trei-
nen hierdoor stipter gaan rijden. Dan 
zouden wij met een korte overstap in 
Mechelen of  in Leuven in een 45-tal 
minuten in Brussel staan vanuit Haacht 
of  Wespelaar. Dit betekent volgens de 
NMBS maar een verlies van 5 minu-
ten. (vb. trein Haacht-Brussel van 8.04 

u is nu officieel op 40-45 minuten in 
Brussel). Met een overstaptijd van vijf  
minuten is de kans op het halen van de 
aansluiting geringer ingeval van vertra-
gingen. De NMBS beweert dat door de 
hogere, meer gespreide frequentie aan 
aansluitingen in Mechelen en in Leuven 
de reiziger minder lang moet wachten 
op de volgende trein. CD&V-Haacht 
zal dit opvolgen en evalueren wanneer 
het vervoersplan in werking is getreden.

Vroeger bestond het verkorte en snel-
lere traject Haacht - Brussel, langs de 
bocht voor Muizen. Hiervan maakten 

veel pendelaars uit onze regio gebruik 
maar helaas is dit stopgezet. CD&V-
Haacht hoopt ten zeerste dat de NMBS 
de wederinvoering opnieuw onder-
zoekt. Intussen blijft CD&V-Haacht 
een verdediger van het behoud van de 
rechtstreekse piekuurtreinen van en 
naar Brussel. Om op langere termijn 
mensen echt uit de wagen en uit de files 
te halen, blijft een snelle spoorverbin-
ding van station Haacht naar Brussel en 
Antwerpen noodzakelijk als antwoord 
op het mobiliteitsprobleem van de 
brede regio en als beter alternatief  dan 
de uitbouw van dure nieuwe traminfra-
structuur.

Carlo Lagae
Bestuurslid CD&V

Nationaal Voorzitter CDS

De twee-uurlijkse verbindingen tussen Leuven en Mechelen blij-
ven behouden als lokale trein in Haacht naar Leuven om X.04 u en 
X.33 u, in Wespelaar drie minuten later; naar Mechelen om X.23 u 
en X.53 u in Wespelaar, in Haacht drie minuten later.
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Na vier jaar steun aan Tumani Tenda 
zijn de school en het dorp er op een 
aanvaardbaar niveau gekomen en kon 
uitgekeken worden naar nieuwe uitda-
gingen. 

Twee jaar geleden zijn Roger en Hilda 
dan ook gestart in Basori, het geboor-
tedorp van hun “pleegzoon” Ebrima. 
Begin 2013 werd het plaatselijke zieken-
huis (Basori Health Center) aangepakt 
en in orde gezet. 

Sindsdien werd er al heel wat ver-
wezenlijkt: vloeren gelegd (voordien 
enkel zand), nieuwe dakbedekking, vier 
nieuwe ligbedden voor overnachting 
van zieken, elektriciteit (via zonnepa-
nelen) en water in het ziekenhuis, twee 

wc’s en septische put in ziekenhuis, 
spiegelglas in alle ramen voor meer 
privacy van de zieken, nieuwe deuren 
en muren (met 9000 zelfgemaakte ste-
nen!), afgesloten door een poort, rond 
de kliniek gebouwd, zodat dieren niet 
meer binnen kunnen en alles hygiënisch 
in orde blijft.

Begin 2014 was de lagere school in Bas-
ori aan de beurt. Men beschikt er over 
slechts zes klassen voor 500 leerlingen. 
Op dit ogenblik organiseert men een 
voormiddag- en namiddagsessie om 
iedereen wat onderwijs mee te geven. 
Zes nieuwe bijkomende klaslokalen 
dringen zich op! In de school werd 
reeds gezorgd voor nieuwe toiletten, 
boekenkasten in iedere klas, schoolge-
rief, banken en stoelen. In september 
of  oktober 2014 vertrekt er eveneens 
een container vanuit Nederland met 
hulpgoederen (schoeisel, kleding,…). 
Deze hulpgoederen worden verscheept 
naar Basori. Het ziekenhuis heeft ook 
dringend een ziekenwagen nodig. Dit 
alles brengt uiteraard grote kosten met 
zich mee! 
In 2015 zal er, afhankelijk van de 
grootte van de ontvangen giften, nog 
een vervolg komen. Tot nu toe hebben 
Roger en Hilda jaarlijks kunnen rekenen 
op de steun van de gemeente Haacht, 
diverse Tildonkse en Haachtse organi-
saties, verschillende scholen en ook van 
vele vrienden en sympathisanten.
Giften blijven van harte welkom op 
rekening BE63 8333 0940 5008 van 
SOS Gambia.

Roger en Hilda 
Engelborghs Dekelver 

5

Haacht steunt Gambia
Roger Engelborghs en Hilda Dekelver uit Tildonk steunen diverse 
projecten in Gambia en dit al sinds oktober 2008. Dankzij de 
gemeente Haacht en in het bijzonder Paul Jacobs werden er in 
het verleden subsidies voorzien voor Haachtenaren die van kortbij 
projecten steunen en opvolgen in de Derde Wereld. Dit initiatief 
bestaat tot op heden nog altijd.

Gambia-namiddag
Op zaterdag 20 september in zaal Familia te Tildonk van 13 uur tot 18 uur 
met foto’s en uitleg over de diverse projecten, de uiteenzetting wordt voorzien 
rond 14 uur. Tegelijkertijd loopt er een tentoonstelling met schilderijen van de 
plaatselijke kunstenares Magda Heirbaut. De opbrengst is ook ten voordele 
van de Gambia-projecten. 



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Uw lokale contactpersoon
Mimy Jacobs
(mimy.jacobs@outlook.be)
www.haacht.cdenv.be

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/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

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!

In het hoger onderwijs wil men aandacht 
besteden aan een betere begeleiding 
van 18-jarigen bij hun studiekeuze. Nog 
teveel studenten kiezen een richting die 
niet bij hen past. De slaagcijfers in het 
eerste jaar liggen tussen 30 en 40 %. De 
flexibilisering van het hoger onderwijs 
laat studenten toe om studies aan hun 
eigen tempo te doorlopen en om na falen 
van richting te veranderen. 

Wanneer de student besloot om te 
veranderen dan wordt hij later nog vaak 
geconfronteerd met zijn verleden indien 
hij een bijkomende opleiding wil volgen.

Daarom zal de regering een verplichte 
toelatingsproef  invoeren waarvan het re-
sultaat evenwel niet bindend zal zijn. Het 
niet-bindend resultaat was voor CD&V 
een cruciaal element. De toegang tot 
het hoger onderwijs moet voor iedereen 
gewaarborgd blijven maar een terugkeer 
naar het (bindend) maturiteitsexamen is 
uitgesloten. De proef  moet de student 
een idee geven van wat de verwachtin-
gen zijn in een bepaalde richting. Bij 
een negatief  resultaat kan de student er 
nog steeds voor kiezen om de gewenste 
studies toch aan te vatten als hij gemoti-
veerd is en de nodige begeleiding krijgt. 
De proef  moet de student beter infor-
meren over zijn mogelijkheden.

Wie moet deze proef  afleggen? De 
KUL pleit voor het opleggen van de 
proef  bij niet-aansluitende middelbare 
studierichtingen (d.w.z. richtingen die 

geen ‘logisch’ vervolg zijn op de vorige 
studies). Hiermee is CD&V akkoord mits 
voldoende aandacht voor de gelijkheid. 
Het risico bestaat dan dat bepaalde mid-
delbare richtingen nog meer een ‘aparte’ 
stempel krijgen. Daarom is het beter om 
te kiezen voor een algemene verplichting 
omdat uit elke richting geschikte en min-
der geschikte studenten komen. Aan niet-
aansluitende secundaire studierichtingen 
zou men meer aandacht kunnen besteden 
om hen voor te bereiden.

Tot slot is er nog het heikele punt over 
het verminderen van de overheidstoela-
gen. Volgens de Vlaamse rectoren zou dit 
leiden tot een onvermijdelijke verhoging 
van het inschrijvingsgeld. In besparings-
tijd wil men alsnog tegemoet komen aan 
een andere eis van de rectoren: meer 
middelen voor onderzoek. Daarom moet 
men de bestaande middelen herverde-
len. Een geleidelijke verhoging van het 
studiegeld van € 611 naar ± € 850 (zoals 
bij de Franstalige instellingen) wordt 
overwogen. Een plotse verhoging naar 
€ 1 000 of  1 500 zou ongetwijfeld een 
afschrikkend effect hebben. Dit zou 
ook indruisen tegen onze internationale 
verplichtingen. Wanneer het studiegeld 
toch wordt verhoogd moet de regering 
rekening houden met ruimere mogelijk-
heden op een studiebeurs of  goedkope 
studieleningen. 

Men beseft nog onvoldoende dat ons 
onderwijs kwalitatief  hoog scoort en 
relatief  goedkoop is voor de student, 
dankzij de overheid die de meeste kosten 
op zich neemt. 
“Investeren in de toekomst” is de bood-
schap van het regeerakkoord, maar de 
inspanningen van ieder moeten gelijk-
waardig en haalbaar zijn.

Carlo Lagae
Bestuurslid CD&V

Vlaamse coalitie kiest voor 
doordachte studiekeuze
Op 24 juli kwam CD&V samen om het Vlaams regeerakkoord te 
bespreken. Kris Peeters gidste de militanten doorheen dat ak-
koord. Ook CD&V-Haacht tekende present. CD&V zal de komende 
5 jaar bevoegd zijn voor o.a. welzijn, stedenbouw, leefmilieu en 
onderwijs. 


