
Ook in 2016 is CD&V Haacht vanuit de 
oppositie haar opbouwende rol blijven 
spelen. Wij blijven aandringen op verdere 
maatregelen vanuit de Vlaamse overheid 
i.v.m. een veiligere N21. Vanuit de gemeente 
dient men de nodige druk uit te oefenen. Dit 
geldt eveneens in het dossier van de 
ingevoerde vliegroute Leuven Rechtdoor. Een 
billijke spreiding van de hinder van het 
luchtverkeer is een must.

De bescherming van het volledige centrum 
van Wespelaar als dorpsgezicht, was voor ons 
een brug te ver. Dit dossier volgen wij van 
dichtbij op en op ons voorstel werd het 

bezwaarschrift vanuit de gemeente nog 
verfijnd. Rond de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen blijven wij alert, want zij 
zullen mee bepalen hoe Haacht er in de 
komende jaren zal gaan uitzien.

Dit zijn een paar grotere thema’s die het 
voorbije jaar aan bod zijn gekomen, maar ook 
bij verschillende kleinere en daarom niet 
onbelangrijkere dossiers hebben wij de 
vinger aan de pols gehouden. De werken aan 
de Werchtersesteenweg verdienen ook in 
2017 onze nodige aandacht .

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)
haacht.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvhaacht

in HAACHT
Haacht.cdenv.be
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Haacht, 
het Warmste Dorp
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Haacht, deelgemeenten in-
begrepen, is in onze ogen het 
‘warmste dorp van Vlaanderen'

2016 was een jaar vol moeilijke 
gebeurtenissen. De aanslagen in Parijs, 
Nice, Brussel, Zaventem, de 
schrijnende situatie door de oorlog in 
Syrië, de vluchtelingenstromen die op 
gang kwamen, teveel ‘wij’ tegen ‘zij’. 
Het is belangrijk dat we terug meer naar 
mekaar toegroeien. Samenwerken aan 
een warme omgeving, het begint in je 
eigen buurt. Op het CD&V Congres 
waren we met een grote ploeg van 
Haacht aanwezig. Maar er waren ook 
veel jonge mensen, die zich opnieuw 
willen engageren en dat stemt ons 
hoopvol. Maar de belangrijkste 
boodschap kwam van de oudste 
deelnemer: alles begint met een 
vriendelijke goeiedag op straat. 
We wensen samen met u dat we vanaf 
2017 opnieuw aan een positieve 
toekomst kunnen werken voor ons en 
onze kinderen. Een prettig nieuwjaar!

CD&V Haacht in de bres voor 
parkeerplaatsen voor mobilhomes

CD&V-Haacht werkt constructief    
mee over partijgrenzen heen!

Haacht krijgt dienstencentrum

CD&V Haacht ijvert voor veilige  N21

CD&V-HAACHT WERKT CONSTRUCTIEF 
MEE OVER PARTIJGRENZEN HEEN!



'Ons voorstel tot 
parkeerplaatsen voor campers  
werd unaniem goedgekeurd!' 
aldus onze fractieleider Jos 
Verdeyen.

CD&V Haacht in de bres 
voor parkeerplaatsen voor 
mobilhomes

Wij nodigen jullie alvast uit voor onze 
jaarlijkse eetdag waar het alom bekende 
spek met eieren vergezeld wordt met 
spaghetti bolognaise of vegetarische 
spaghetti.
Uiteraard zorgen onze vele vrijwilligers 
voor een lekker dessert !

WAT? SPEK MET EIEREN/SPAGHETTI

WANNEER?  zaterdag 11 maart 2017

WAAR? Zaal 'Onder Den Toren'

TOT DAN!!

Haachtenaars met een camper of 
mobilhome waren al langer vragende 
partij voor een aantal specifieke 
parkeerplaatsen in de gemeente. 

Veel andere steden en gemeenten 
beschikten er al over, maar ondanks 
intenties van het bestuur leek Haacht op 
zijn honger te blijven zitten. 

CD&V wilde dit voorkomen en diende een 
bijkomend punt in op de gemeenteraad 
om een formele beslissing te bekomen. 
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.
Eigenaars van campers zoeken mekaar op 
en niet iedereen heeft de mogelijkheid en 
de plaats om zijn vrienden te ontvangen. 

Bovendien neemt het aantal campers de 
laatste jaren toe, wat maakt dat het 
voorzien van een aantal specifieke 
parkeerplaatsen geen overbodige luxe is.

Deze infrastructuur is een stimulans voor 
het toerisme in onze gemeente. De 
plaatselijke handelaars en horecazaken 
pikken hiervan ook hun graantje mee, 
waardoor er ook een terugverdieneffect is.

Doelstelling was om dit in twee stappen te 
realiseren. Eerst worden er een vijftal 
parkeerplaatsen voorzien op de parking 
aan de Lombaarden, wat in overleg met 
het gemeentebestuur gerealiseerd werd. 

In tweede instantie zouden we op de 
bijkomende parking aan sporthal Den Dijk 
zorgen voor parkings met voorzieningen 
voor elektriciteit en water. 

Wij betreuren dat het gemeentebestuur dit 
voorstel niet volgt, maar op ons 
aandringen zullen er uiteindelijk toch  
twee parkeerplaatsen zonder 
nutsvoorzieningen   voorzien worden op 
de bestaande parking aan den Dijk.

Directe aanleiding was het overlijden van 
een van onze jongeren op het veel te smalle, 
slecht verlichte fietspad in de Stationsstraat, 
naast de veel kleinere incidenten die er al 
eerder  gebeurden. Dit fietspad naast de N21 
is de toegang naar een middelbare school 
van meer dan 2200 leerlingen, twee lagere 
scholen én het drukke treinstation Haacht, 
waar veel pendelaars naar hun werk en 
jongeren naar hun scholen in Leuven en 
Mechelen vertrekken. Iedereen rijdt op het 
klassieke smalle stippellijnfietspad. 
Daarnaast is er amper ruimte voor 
voetgangers, waardoor zij ook nog vaak op 
datzelfde fietspad lopen en ervoor zorgen 
dat de fietsers tussen de voetgangers en de 
voorbijrijdende auto's en de schoolbussen 
laveren. Hoe vaak zien we kleinere 
ongevallen? Hoeveel ouders beslissen toch 
om hun kinderen naar school te brengen, 
omdat ze de fiets niet veilig vinden?  

Het is intussen meer dan een jaar geleden 
dat CD&V Haacht een actiecafé 
organiseerde rond de verkeersveiligheid op 
de N21 in Haacht. We hebben toen met de 
jongeren zelf, buurtbewoners en pendelaars 
nagedacht over voorstellen om de veiligheid 
voor fietsers en voetgangers langs de N21 te 
verhogen. Er kwamen veel waardevolle 

voorstellen uit deze brainstorm. In 
december 2015 stuurden we de conclusies 
van dit praatcafé naar het kabinet van de 
bevoegde Vlaamse minister en naar de 
bevoegde Vlaamse diensten. Intussen is er 
op een deel van dit onveilige stuk een 
ribbelstrook toegevoegd, vlak naast het 
stippellijnfietspad. We kregen tevens de 
boodschap dat er in 2016 een 
studieopdracht zou gegeven worden om 
voor de helft van het traject eens te kijken of 
ze daar een veiliger fietspad kunnen 
aanleggen. Helaas alleen van het station tot 
aan de Zoellaan en niet van de wijk Haacht-
station tot aan het station, dat nochtans 
even onveilig is. Dat zou dan vrij snel kunnen 
aangelegd worden. 
 
We zijn samen met u voor het gebruik van de 
fiets, promoten in onze scholen het gebruik 
van stappers en trappers. Wij zouden de 
Vlaamse regering zeer dankbaar zijn indien 
ze het volledige onveilige stuk tussen de 
Oudestraat en de Zoellaan van onze 
'scholensteenweg' opneemt in haar 
prioriteiten.

Het dienstencentrum zal een verrijking 

betekenen voor een warm Haacht .

Haacht krijgt 
dienstencentrum
 
Aan het Klapgat in het centrum van Haacht 
zal er weldra een nieuw lokaal 
dienstencentrum gebouwd worden. 
Dit dienstencentrum wordt een 
ontmoetingsplaats voor elke 
Haachtenaar. Er zal dagelijks een 
gevarieerd aanbod zijn van ontspanning, 
vorming en recreatie.Niemand is te jong of 
te oud om z’n weg te vinden in het 
activiteitenaanbod.

EEN VERKEERSVEILIGE N21 GRAAG!

De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen graag een fietsregio maken. Mag ik  herinneren aan 
de vele vragen van de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek, Keerbergen en Kampenhout om 
de N21 (Provinciesteenweg en Stationsstraat tussen de Oudestraat en de kruising met de 
Zoellaan) ook te voorzien van een veilig fiets- en voetpad?

'Wij maken een echte 
fietsregio van Vlaanderen' 




