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Beste inwoner
Namens onze lokale bestuursleden, de voorzitter en onze  
vertegenwoordigers in de gemeente en het OCMW wens ik u 
een hartelijk 2020. Hopelijk hebt u er een fijn eindejaar  
opzitten en kijkt u nu met hernieuwde energie uit naar 2020. 

Een jaar met op politiek vlak alvast stevige uitdagingen.  
In december keurde de gemeenteraad het meerjarenplan  
‘Haaltert, hartelijk en vol leven’ goed. Dat plan bevat vijf  
impulsen voor onze gemeente, die ik graag even toelicht.

Impuls 1  is toekomstgericht, modern en verbonden.  
We laten Haaltert als landelijke gemeente verder groeien naar 
een moderne en verbonden gemeente met een performante 
en wendbare administratie. De beschikbare middelen worden 
zo goed als mogelijk aangewend. Want als burger verwacht u 
terecht een kwalitatieve dienstverlening.

Impuls 2  staat voor sociaal, zorgzaam en betrokken. 
Iedereen in onze gemeente moet gelijke kansen krijgen, met 
bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Als inwoners kunt 
u genieten van een breed dienst- en hulpverleningsaanbod.  
Via participatie kunt u actief deelnemen aan het dorps-  
en verenigingsleven.

Met impuls 3  gaan we voor een duurzaam, leefbaar en  
aantrekkelijk Haaltert. We zetten in op meer kwalitatief 
openbaar groen en meer biodiversiteit. Een propere en groene 
publieke ruimte is ons streefdoel. 

Impuls 4  is een veilig, bereikbaar en toegankelijk Haaltert. 
Veiligheid is de basisopdracht van onze gemeente. Handhaving 
en verkeer zijn prioritair in heel ons veiligheidsbeleid. 

Als 5 de en laatste impuls kozen we voor bruisend, vereni-
gend en ondernemend. Samen dingen doen en realiseren, 
onder de mensen komen, evenementen organiseren, genieten 
van het samenzijn op kermissen en activiteiten, sport, cul-
tuur, festiviteiten … Het zijn ideale en noodzakelijke bouw-
stenen voor een bruisend dorp.

Met dit meerjarenplan is Haaltert klaar voor de toekomst. 
Samen maken we verder werk van een gemeente waar ieder-
een graag woont, werkt, sport, onderneemt, participeert ... 
Kortom, waar iedereen graag leeft. 

Een hartelijk Haaltert. Dat is het Haaltert dat we willen en 
waarvoor we ons samen met en vóór u inzetten. In onze 
volgende huis-aan-huisbladen leest u meer over de concrete 
stappen daarnaartoe.

Wilt u graag meer info? Spreek ons dan zeker  
aan op onze nieuwjaarsreceptie op 26 januari  
van 11 tot 13 u in zaal Chrisma.  
Hopelijk tot dan!

Veerle Baeyens
Uw burgemeester

Vol overtuiging verdergaan
2020 deed intussen zijn intrede. Blikken we even terug op 2019, dan kunnen we met reden spreken van een topjaar voor onze  
gemeente. Denk maar aan de aankoop van het Vondelhof, de heraanleg van verschillende straten, 6,7 kilometer aan asfalterings- 
werken, nieuwe extra zitbanken, enzovoort. Op dat elan willen we verdergaan. Met onder meer een ambitieus meerjarenplan  
2020-2025, waarvoor onze mandatarissen zich maximaal zullen inzetten. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Neem dan zeker een kijkje op www.n-va.be/haaltert of volg 
onze Facebookpagina.

Veel leesgenot en graag tot op onze nieuwjaarsreceptie op 26 januari!
Luc De Neef I Voorzitter N-VA
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Nieuw bibfiliaal in Denderhoutem
In november werd het nieuwe bibliotheekfiliaal in Denderhoutem 
feestelijk geopend. Het laatste boek werd van het oude naar het 
nieuwe gebouw, de oude pastorij in de Nieuwstraat, gedragen. 

De wandeling werd opgeluisterd met optredens van de leerlingen van de  
Academie voor Muziek, Woord en Dans en van jeugdmuziekgroep Moed en 
Volharding. Voor een extra verrassing konden we rekenen op ‘Markske’ van  
FC De Kampioenen en Mathias Vergels uit Thuis. Zij tekenden present voor  
een signeersessie met ‘meet-and-greet’ voor de talrijke bezoekers. 

Burgemeester Veerle Baeyens mocht het lintje van het nieuwe bibfiliaal  
doorknippen. We zijn ongelooflijk blij met deze nieuwe vestiging op een  
prachtige locatie, midden in het centrum van Denderhoutem. Na de winter  
wordt ook de tuinzone aangepakt.

  Het nieuwe bibfiliaal kreeg een prachtige locatie in 
het centrum van Denderhoutem.

�Project Keiberg, waarbij we het afvalwater van 1 100 inwoners 
aansluiten op een waterzuiveringsnetwerk. De Ekentstraat, 
Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegem-
straat en Hoefstraat krijgen nieuwe asfaltering.

�Een nieuw reglement rond begraafplaatsen en lijkbezorging, 
zodat nabestaanden meer tijd krijgen om alles te regelen.

�De uitbreiding van de Academie voor Muziek, Woord en Dans 
in Denderhoutem met een polyvalente zaal.

�De aankoop van het Vondelhof voor recreatie.

�Vernieuwing op het Pastorijplein in Denderhoutem, met led-
verlichting en fietsenrekken. De pastorij wordt verbouwd tot 
bibliotheek.

�De verbreding van de Papestraat in Haaltert.

�De invoering van een vragenhalfuurtje in de gemeenteraad.

�De werken in de Knipperhoek/Veldstraat in Denderhoutem.

�De heraanleg van de Zijstraat en de Nieuwstraat in Dender-
houtem.

�De heraanleg van de Vondelbaan in Denderhoutem.

�Nieuwe extra rustbanken langs de wegen.

�De aansluiting bij Erfgoedcel Denderland en Regionaal  
Landschap Vlaamse Ardennen.

Een terugblik op 2019
2019 was een jaar vol verwezenlijkingen voor Haaltert. Een overzicht:
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Nieuwjaarsdrink voor leden en sympathisanten 
Zaal Chrisma in Kerksken

N-VA Haaltert wil ook 2020 inzetten in het goede gezelschap van alle leden en sympathisanten. 
Daarom nodigen we u uit om samen met ons te klinken op een schitterend nieuw jaar. Wij zorgen 
voor een drankje en een hapje. 

Vlaams Parlementslid Marius Meremans uit Dendermonde geeft u graag een woordje uitleg bij de 
politieke actualiteit. Hij is de man achter het decreet om geen Vlaamse subsidies meer te geven aan 
segregerende organisaties. Daarnaast laten onze voorzitter en burgemeester u kennismaken met 
onze ambitieuze plannen voor de komende jaren.

We hopen u zoals steeds talrijk te mogen verwelkomen en kijken al uit naar de gezellige en boeiende 
gesprekken waarvoor onze bijeenkomsten garant staan. Graag tot dan!

Zondag  
26 januari 

vanaf 11 uur

�Groenvoorzieningen op de begraafplaatsen en zomer- 
bebloeming in de dorpskernen.

�6,7 kilometer aan asfalteringswerken in de straten van onze 
gemeente.

�Verfraaiing van de elektriciteitskast aan de bib van Haaltert.

�Een nieuwe speelweide in Denderhoutem.

�Verkeersremmers op de Iddergemsesteenweg in  
Denderhoutem en in Oud Dorp in Heldergem.

�Veiliger verkeer door aanpassingen aan de Bergstraat in 
Kerksken en de Burgemeester De Saedeleerstraat in Haaltert.

�Heraanleg van de zijstraat van Herlinckhove in  
Denderhoutem.

�Ledverlichting en een nieuw plafond voor de sporthal in 
Denderhoutem.

� Bewegwijzering naar parkeerplaatsen in alle deelgemeenten.

� Verfraaiing van de boompjes in de Dreef, Muisstraat,  
Bruulstraat en Achterstraat in Haaltert.

�Een oriëntatietraject voor de activering van OCMW-cliënten.

�Een nieuw reglement voor verwaarloosde woningen en 
gebouwen.

�Goedkeuring voor de verbouwing van het oud gemeentehuis 
in Heldergem als ontmoetingscentrum.

�Het dossier Holbeekweg-Processieweg in Heldergem zit  
eindelijk in de finale fase.

�Goedkeuring voor de 
bouw van een nieuwe 
kinderopvang in  
Heldergem.

�Haaltert wordt binnen-
kort een ‘mobipunt’ in 
onze provincie, waar reizigers kunnen rekenen op een divers 
aanbod aan vervoersmogelijkheden.

�Haaltert doet mee met een groepsaankoop voor inheemse 
bomen en struiken voor de inwoners.

�De gemeente plaatst schuilhokjes voor zwerfkatten.

�Een oefengroep Neder-
lands wordt opgestart. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


