
Dit jaar organiseren WIJ  de 
vierendertigste editie van ons 
traditioneel eetfestijn. Inderdaad, Beste 
Lezers, de toenmalige CVP startte ermee 
op zaterdag 25 februari 1984, in café “De 
Warande” in Wespelaar. Het was meteen 
een schot in roos. Niet minder dan 232 
“hongerigen” gaven gevolg aan onze 
uitnodiging. Het was toen een algemeen 
verspreid gebruik dat bij zo’n etentje ook 
een tombola hoorde. Onze eerste prijs 

was niet min: een gastronomisch 
weekend in de Ardennen!
Aanvankelijk werd de opbrengst 
hoofdzakelijk besteed aan de uitgave 
van ons infoblad “De Klepel”, het blaadje 
waarin wij onze standpunten kenbaar 
maakten aan de voltallige bevolking van 
Haacht. Later - vanaf 1992 - verhuisden 
wij naar het parochiecentrum in 
Wespelaar of naar het gemeentehuis 
“Breughels Gasthof” en nog veel later 

naar onze huidige locatie “Onder de 
Toren”.
Op voorstel van onze jongeren namen wij 
vanaf 2001 ook spaghetti op ons menu 
en dat werd meteen een erg “gesmaakt” 
alternatief, vooral bij de jeugdige 
bezoekers.
Dat alles, Beste Lezers, om u te zeggen 
dat wij jullie weer talrijk verwachten op 
zaterdag 11 maart , tussen 12 en 20 u 
in zaal “Onder de Toren”.

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Brigitte Mouligneau
(brigitte.mouligneau@telenet.be)
www.haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvhaacht

in HAACHT
Haacht.cdenv.be
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Kan jij het verschil maken? 
Waarom willen mensen aan politiek doen? Wat betekent het om politiek het 
verschil te kunnen maken op lokaal vlak?
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Aan politiek doen is iets door maar vooral 
voor mensen. Het is de keuze tussen aan de 
kant blijven staan of effectief voor 
verandering willen gaan. Ook dat is  politiek: 
samen met andere geëngageerde 
medemensen willen werken aan een betere 
samenleving.  Wij gaan in dialoog met en 

zoeken oplossingen voor handelaars, 
verenigingen, ondernemers en alle 
Haachtenaren. 
Voel jij die ook die  politieke microbe? 
Neem contact op met  ons zeer enthousiast 
CD&V Haacht team om samen het verschil te 
kunnen maken in onze prachtige gemeente.

 "Spek met eieren"



Wie
 zijn

 'wij'? 

Wij stellen met fierheid onze 
verkozenen aan jullie voor. 

Binnen CD&V bestaat er de traditie dat de lokale 
afdelingen verschillende geledingen hebben (v.l.n.r):

Roger Colin, voorzitter CD&V Senioren - 0479/861723, 
rogercolin9@hotmail.com
Brigitte Mouligneau, voorzitter CD&V Haacht - 0499/949229, 
brigitte.mouligneau@telenet.be 
Sofie Steenhaut, voorzitter Vrouw & Maatschappij - 
0486/796905, sofiesteenhaut@hotmail.com 
Vincent Vanhumbeeck, voorzitter Jong CD&V Haacht en Co-
voorzitter CD&V Haacht - 
0476/583368, vincent.vanhumbeeck@gmail.com

Onze gemeenteraadsleden (v.l.n.r) vind je op de foto 
rechts boven: 
Paul Jacobs -  0486/552210 , jacobspaul8@hotmail.com
Annemie Buedts - 0476/406248,annemiebuedts@telenet.be
Roger Colin - 0479/861723, rogercolin9@hotmail.com
Jos Verdeyen - 0473/203879, jos.verdeyen@gmail.com

Zij zetelen iedere laatste maandag van de maand in de 
gemeenteraad.  Uiteraard zijn zij steeds aanspreekbaar voor alle 
Haachtenaren!

Onze OCMW-raadsleden(v.l.n.r) vind je op de foto 
links onder:
Brigitte Goossens 0479/658695, goossens_britt@hotmail.com
Tash Verdeyen 0472/700914,natasja.verdeyen@gmail.com

Wordt Wilde Heide opslagplaats?
De Wilde Heide is de laatste maanden een populaire plaats 
geworden wat betreft  aanvragen voor functiewijzigingen 
van vroegere witloofloodsen. 
Men wil de vroegere functies wijzigen in opslagplaats en 
bijhorende activiteiten ontwikkelen. In een bepaald geval wil 
men ook kantoorruimtes inrichten en bijkomende verharding 
aanbrengen. Er zijn redenen genoeg voor het  gemeentebestuur   
om ongunstig advies te verlenen. Een belangrijk element is zeker 
de verkeersveiligheid en de rust van de bewoners die zullen 
verstoord worden in dit woongebied met landelijk karakter en 
agrarisch landschappelijk waardevol gebied. Gezien de 
activiteiten die men wil ontwikkelen,  enerzijds opslagplaats voor 
auto’s en autobussen en anderzijds ramen en deuren en de 
bewerking ervan, zijn deze locaties en de betreffende loodsen 
dus niet geschikt!
De bewoners van de Wilde Heide dienden terecht een groot 
aantal bezwaarschriften in! Wij hopen dat het bestuur volgt!

De werken aan de Werchtersesteenweg zullen minstens 2 jaar 

duren!

Verkeersellende aan de N21
In de Verenigde Staten zag ik een straat die op vier 
dagen werd opengebroken en opnieuw volledig 
aangelegd. Gecoördineerde wegenwerken in 
Vlaanderen duren...2 jaar.

De handelaars aan de N21 tussen Haacht en Werchter zitten met 
de handen in het haar. Zij begrijpen ook niet wat gecoördineerd 
betekent. Ze horen van hun klanten en leveranciers dat ze
er niet geraken. Zij die er geraken, moesten via smalle wegen en 
kregen soms nog een boete als extraatje. Wegenwerken zijn ok, 
maar het kan een pak efficiënter, met de nodige communicatie, 
degelijke signalisatie en steun naar de getroffen ondernemers.

CD&V Haacht roept op tot een dialoog met  de ondernemers en 
buurtbewoners van de Werchtersesteenweg.

De loodsen aan de WIlde Heide waartegen de buurtbewoners vele 

bezwaarschriften indienden




