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 HOU JE OOK VAN
EEN WARME SAMENLEVING?
 

SLUIT JE DAN AAN BIJ CD&V!

Meer info via info@haacht.cdenv.be of via 
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COLOFON

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!
 
Uw lokale contactpersoon:
Carlo Lagae
(info@haacht.cdenv.be)
www.haacht.cdenv.be
 
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhaacht

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/wie-zijn-we/doe-mee/

Er werd een belangrijke stap gezet in het 
wegwerken van de ongelijkheid in de 
huurprijzen voor sportzalen. Haacht is een 
sportieve gemeente en heeft een rijk 
verenigingsleven. De ingebruikname van 
Den Box kon zelfs alle vraag naar 
sportzalen niet invullen. Gelukkig kunnen 
we rekenen op de scholen Don Bosco en 
Sint-Angela die hun sportzalen na 
schooltijd ter beschikking stellen. Voor de 
verenigingen die daarvan gebruik maakten 
was er wel een beduidend hogere 
huurprijs. In een overeenkomst tussen de 
beide scholen en de gemeente werd dit 
nu grotendeels weggewerkt via een 
gemeentelijke toelage.

Het klimaatthema  staat al geruime tijd in 
de belangstelling, maar de laatste maanden 
werd de aandacht nog verscherpt. Haacht 
beschikt over een klimaatraad waarin 
geëngageerde inwoners vrijblijvend hun 
schouders onder verschillende acties 
steken. In Café Changé wordt van 

gedachten gewisseld met welke 
maatregelen het klimaat positief kan 
worden beïnvloed. De medewerkers van 
het Repair Café maken dan weer dat 
toestellen een tweede leven krijgen. Om 
de klimaatraad te steunen, voorziet de 
gemeente nu een externe begeleiding om 
zo de werking te verdiepen en te 
verbreden. Het moet de medewerkers 
meer mogelijkheden bieden om hun acties 
te coördineren en te realiseren.

Aan een aantal leerlingen van Don Bosco 
biedt de gemeente de mogelijkheid om 
ervaring op te doen met thermografische 
scans van gebouwen. Onder professionele 
begeleiding zullen ze leren hoe de scans 
uit te voeren en de resultaten te 
interpreteren. Het is een belangrijke 
techniek om na te gaan of isolatie van 
gebouwen goed en voldoende werd 
uitgevoerd en zo op energieverbruik te 
besparen. De uitvoering van het project is 
gepland begin 2020.

CD&V HAACHT BESTUURT ACTIEF MEE
 
We hebben in de eerste vier maanden van de nieuwe bestuursploeg niet 
stilgezeten. In verschillende beleidsdomeinen werd al een en ander 
gerealiseerd.  Jos Verdeyen, schepen van  omgeving, sport, informatie en 
communicatie, ICT en dierenwelzijn, verduidelijkt.

Onze leden zijn een belangrijke schakel in ons verhaal. 
En meer nog dan een politieke partij, is CD&V een 
beweging van geëngageerde mensen die elk op hun 
unieke wijze meewerken aan een hechte samenleving.

Klimaat ook op 
onze agenda!
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Circulaire economie

Jongeren (en hun grootouders) vragen al 
weken maatregelen voor het klimaat. Je kan 
daar iets aan doen door alternatieven te kiezen 
voor de klassieke auto met diesel of benzine of 
door de huizen beter te isoleren. We creëren 
ook veel CO2 door productie, transport en 
gebruik van materialen. Bovendien moeten we 
tegen 2050 voldoende water, voedsel en 
allerlei consumptiegoederen hebben voor 10 
miljard mensen.
Daarom moeten we dringend veel efficiënter 
omgaan met materialen, voedsel, energie, 
water en ruimte. In een circulaire economie 
laten we niets verloren gaan: we delen, houden 
materialen zo lang mogelijk in de economie, ‘in 
de kringloop’ en kopen zaken die herstelbaar en 
herbruikbaar zijn. 
CD&V kiest daarbij voor evenwicht: 
maatregelen die goed zijn voor het klimaat én 
die er tegelijk zorgen dat onze kinderen en 

kleinkinderen een even goed (of beter) leven 
hebben als wij nu. De meeste maatregelen 
hebben trouwens maar effect als veel mensen 
ze gebruiken.  Dus moeten ze betaalbaar zijn 
voor iedereen. Deze nieuwe economie creëert 
ook jobs, als we onze mensen snel genoeg 
herscholen. Dat is een grote uitdaging waar we 
allemaal samen aan moeten werken. We 
hebben een open economie met bedrijven die 
vaak in meerdere landen werken of naar 
andere landen exporteren. Daarom is het 
belangrijk dat we deze grote uitdagingen ook 
Europees aanpakken.  Daar  ga ik voor!

 

En jij? Ken jij ook een ʻstille heldʼ?
Laat het ons weten en mail je kandidaat
door naar haacht.cdenv@gmail.com

WIJ STEUNEN ONZE HELDIN
IN HAACHT VOOR EUROPA

In Haacht ben ik vooral bekend als (voormalige) voorzitster van CD&V Haacht, fractieleidster in 
de gemeenteraad,  echtgenote van Bart en mama van Emma en Iris. In het dagelijks leven ben ik 
transitiemanager Vlaanderen Circulair. 
Hoe kom ik dan op een Europese lijst terecht? Ik wil actie van aan de koffietafel tot op de 
Europese tafels!

DE TOEKOMST VAN EUROPA IS 
CIRCULAIR ÉN SOCIAAL! 

BRIGITTE MOULIGNEAU
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Eerlijke spreiding NU!

Als piloot heb ik de ervaring dat de 
vliegtuigen ‘Leuven Rechtdoor’ een 
langere route maken alvorens in de
juiste richting naar hun eind-
bestemming te vliegen. Dat geldt 
zeker voor eindbestemmingen als 
Frankrijk, Spanje, Portugal en de 
Canarische eilanden. Deze route is 
niet alleen storend, ze brengt ook 
extra luchtvervuiling met zich mee.

Voor CD&V Haacht is het duidelijk: 
de vliegroute Leuven Rechtdoor is al 
jaren een onnodige en bijkomende 
last die Haacht onterecht te 
verduren krijgt.

In mei 2018 werd de route Leuven 
Rechtdoor door de rechter van tafel 
geveegd. De Belgische staat kreeg 
90 weken om deze route aan te 
passen.

CD&V wil tot een eerlijke en billijke 
spreiding van de geluidshinder 
komen. “Elk gewest neemt een deel 
van de last op zich. Voor de rest 
streven we naar een combinatie van 
een evenwichtige geografische 
spreiding met het oog op de 
gezondheid van de bewoners en 
aandacht voor economie en 
tewerkstelling. Een globaal plan voor 
de luchthaven van Zaventem dringt 
zich op”, zo bevestigde ons het 
kabinet van Minister Koen Geens.

Vincent Vanhumbeeck
Gemeenteraadsvoorzitter

Fier op de inzet van mijn ploeg in Haacht
In januari werden nieuwe voorzitters voor 
onze afdeling en haar geledingen 
verkozen. Jolien Beerens zal zich 
ontfermen over de Haachtse jonge 
tsjeven. Bart Herregods werd verkozen 
tot voorzitter van onze senioren. Sofie 
Steenhaut werd herverkozen als 
voorzitter van Vrouw en Maatschappij.
Zelf heb ik het vertrouwen gekregen om 
de fakkel van Brigitte over te nemen als 
afdelingsvoorzitter. Reeds meer dan tien 
jaar ben ik lid van de partij en sedert zes 
jaar lid van het afdelingsbestuur. In het 
verleden was ik nationaal voorzitter van 
de Christendemocratische Studenten 

(CDS) en lid van het Nationaal Kader van 
Jong CD&V, en heb ik mij als voorzitter 
van Jeugd Parlement Jeunesse en 
medeoprichter van het Vlaams Jeugd 
Parlement ingezet om jongeren te 
enthousiasmeren voor politiek.

Onze nieuwe voorzitter aan het woord

Begin dit jaar gaf ons team CD&V Haacht 
het vertrouwen aan een nieuwe 
voorzitter, Carlo Lagae.  We laten hem 
graag aan het woord.
  
Levenskwaliteit is het kernwoord van 
onze partij. Onze afdeling zet zich daar 
elke dag voor in. Wij willen goed, gezond 
en gerust leven in deze veranderende 
maatschappij. Snel ideeën lanceren om 
met halve maatregelen te komen, dat 
biedt geen zekerheid aan de burgers. 
Wij nemen onze verantwoordelijkheid op 

om in dialoog met iedereen tot echte 
oplossingen te komen.
 
Engagement. Brigitte Mouligneau, Sofie 
Steenhaut, Vincent Vanhumbeeck en Jos 
Verdeyen bundelen in de gemeenteraad 
en het OCMW hun krachten om uw 
belangen en de waarden van onze partij 
te verdedigen als het gaat over het welzijn 
van mens en dier, verkeersveiligheid, 
mobiliteit, milieu,...  Onze schepen Jos 
verduidelijkt op de volgende pagina.

DE PLOEG VAN CD&V 
HAACHT: ERVARING EN 
JONG TALENT SAMEN


