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Beste Haaltenaar

Hoelang zal corona ons leven nog bepalen? 
Het is een vraag die ieder van ons zich elke 
dag stelt. 

De voorbije maanden liet de coronacrisis 
zich voelen. Het werd al snel duidelijk: het 
is alvast voor niemand makkelijk in deze 
periode.

Binnen ons lokaal bestuur hebben we 
vooral gestreefd naar duidelijke communi-
catie en ondersteuning. En dit willen  
we ook blijven doen. Via onze Facebook-
pagina volgen we alle richtlijnen ook  
kort op. Neem dus af en toe een kijkje.

Diverse sectoren werkten zich te pletter om 
iedereen te kunnen verzorgen en bedienen. 
Hoedje af en een diepe buiging voor ieder-
een die vandaag en de voorbije maanden 
onze gemeente, onze woonzorgcentra, 
winkels, handelszaken draaiende houden. 
Elke dag opnieuw worden we 

geconfronteerd met ongemakken en be-
perkingen. Elke dag ervaren we hoe zwaar 
deze periode is.

Maar moeilijke tijden brengen ook nieuwe 
initiatieven en verfrissende ideeën. 

Veel acties werden ook door jou snel  
opgepikt. Dit maakte dat ‘Haaltert vanuit 
je kot’, ‘creatief in en rond je kot’, de  
uitleendienst bij de bib, de nieuwe wandel-, 
fiets- en mountainbikeroutes die van onze 
sportdienst, succesformules werden. Het is 
een fijn gevoel dat je enthousiast meedoet. 
Dat doet deugd.

We duimen samen voor een  
goede zomer en fijne  
vooruitzichten. Samen  
sterk tegen corona.

Veerle Baeyens
Burgemeester

Beste inwoner

Het waren en zijn nog altijd bijzon-
dere tijden. De coronamaatregelen 
hebben onze levenswijze ingrijpend 
veranderd. N-VA Haaltert bedankt 
alle zorgverleners van harte voor 
hun werk en inzet de voorbije 
weken en maanden. Ook op lokaal 
vlak hebben we tal van initiatieven 
en steunmaatregelen uitgewerkt. Je 
leest er meer over in het voorwoord 
van onze burgemeester. 

Wil je op de hoogte blijven?  
Volg dan onze Facebookpagina  
en website. Tenslotte, doe ik nog 
een warme oproep om op onze 
Vlaamse feestdag op 11 juli onze 
bloemetjesactie te steunen.  
Vergeet de Vlaamse Leeuw  
niet buiten te hangen. 

Luc De Neef
Voorzitter N-VA Haaltert

Wandelen en fietsen dwars  
door ons natuurgebied
Met respect voor de natuur 
werd het Dotterpad volledig 
heraangelegd. Wij nodigen u 
uit dit mooie stukje natuur  
te komen bewonderen.  
Tractorsluizen zorgen er 
binnenkort voor dat er geen 
sluipverkeer meer mogelijk is.

Voor geen geld wil ik  
een bank missen
Zitten, hangen en liggen. 
Alles is mogelijk op onze 
zitbanken. Sommige banken 
waren in zo’n slechte staat dat 
ze werden vervangen. Andere 
banken kregen dan weer een 
goede opknapbeurt. Geniet 
ervan.

Een appeltje voor de dorst?
Wie niet wist wat er achter de lange betonnen muur stak aan de pastorij in Kerksken, kan dat 
vanaf nu gaan bewonderen. Onze nieuwe plukboomgaard nodigt uit voor het nuttigen van een 
lekker stukje fruit. Appelen, peren, krieken, kersen, noten, enzovoort. Alles is er te vinden en te 
nuttigen aan een van onze picknicktafels.
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Het college van burgemeester en schepenen wil dit jaar 250.000 euro vrijmaken om inwoners, verenigingen, lokale ondernemers, 
markt- en kermiskramers te ondersteunen die werden getroffen door de coronacrisis. De gemeenteraad neemt binnenkort een 
beslissing bij eerstkomende budgetwijziging, ook al zijn het budgettair moeilijke tijden. 

De grote lijnen van de steunmaatregelen zijn: 

15 euro per gezin om te besteden op 
gemeentelijke evenementen en activiteiten 
van alle erkende verenigingen. We voorzien 
150.000 euro.

 Markten en kermissen: standgelden worden 
dit jaar kwijtgescholden. We voorzien 5.000 
euro.

 Verenigingen die een aankoop doen voor 
hun activiteiten bij een lokale handelaar  
krijgen een extra tegemoetkoming. We  
voorzien 30.000 euro.

Daarnaast investeerden we in mondmaskers 
en handgels en in andere aankopen om 
bijvoorbeeld diensten digitaal aan te bieden. 
Daarvoor voorzien we 10.000 euro.

 Ondernemers die niet kunnen genieten van 
de hinderpremie en investeren in hun zaak of 
in publiciteit kunnen een aanvraag indienen 
voor een tussenkomst. We voorzien 50.000 
euro.

 Kadobon: bij aankoop van een Haaltertse  
Kadobon van 50 euro legt het gemeente- 
bestuur er 5 euro bovenop. We voorzien 
5.000 euro.

Een telefoontje doet deugd 
In moeilijke tijden is het noodzakelijk ook bijstand te geven aan onze ouderen. Al onze 80-plussers kregen 
een telefoontje om na te gaan hoe het met hen gaat en of we hulp kunnen bieden. Ook vrijwilligers deden 
mee aan deze actie. Bedankt voor je engagement. De vele mooie reacties die we kregen, maken dat we dit 
verder meenemen. We beseffen dat dit een extra aandachtspunt is. Kregen we jou niet aan de lijn, dan 
ontving je een kaartje. #samenmee

Gratis boodschappendienst
Boodschappen doen, was de voorbije periode niet eenvoudig. Ook voor mensen die tot de risicogroep 
behoren of wat minder mobiel zijn, werd de boodschappendienst uitgebreid. We zetten daarmee bewust in 
op bijstand aan wie het nodig heeft. Kan je dus niet zelfstandig naar de winkel? Doe dan zeker beroep op 
onze gratis boodschappendienst voor essentiële voedingswaren, medicijnen van de apotheek en producten 
uit de thuiszorgwinkel. #samenzorgzaam

Gratis herbruikbare mondmaskers 
Iedere inwoner ouder dan 12 jaar, leerkrachten en het eigen personeel ontvingen een gratis herbruikbaar  
mondmasker. De aankoop gebeurt bewust bij Think Pink. 80 procent van de opbrengst gaat daardoor 
naar het goed doel van borstkankerpreventie. #samenveilig

Corona-acties 

Lokaal bestuur maakt 250.000 euro vrij voor inwoners, verenigingen en handelszaken

Haaltert BON
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Het Veldeken in Denderhoutem 
Eindelijk werd het licht op groen 
gezet en zijn de werkzaamheden 
begonnen. Na dertig jaar van welles-
nietesspelletjes over het eigenaar-
schap van de grond. Een nieuwe 
gescheiden riolering zorgt ervoor 
dat de aanpalende beek weer zuiver 
wordt.

Een zomers doeboekje voor elk kind
Voor het eerst ontvangt elke jonge inwoner 
tussen 6 en 12 jaar een zomers doeboekje. 
We kozen voor een actieve zomer zodat 
kinderen elke dag een idee, een knutselop-
dracht kunnen oppikken. Er zijn ook tal van 
activiteiten. Zo willen we de interactie met 
de kinderen verhogen.

Verfraaiing van de sport-  
en speelkampen
Een warm onthaal en een fijn 
welkom bij de aankomst op 
onze sportkampen en speel-
pleinwerking, daarop zetten 
we in. Een slogan voor alle 
opvanginitiatieven in onze 
gemeente werd geboren: ‘ik hou van sport en spelen in Haaltert’. 
Vlaggetjes en een spandoek verfraaien de omgeving. Een pols-
bandje voor de deelnemers en een T-shirt voor onze monitoren zal 
iedereen betrekken bij dit project. Zo zal elk kind zich herkennen 
en zich wat meer thuis voelen. En dat is toch de bedoeling.

Lang verwacht maar toch gekomen
De gloednieuwe parking 
aan het station in Ede is 
goed voor zo’n 180 wagens 
en een zee van ruimte voor 
de fietsen. Volgende stap  
is het mobipunt en het  
vergroenen van de  
omgeving.

Asfalteringswerken
Voor 2020 gaat het om 
maar liefst 50.000 vierkante 
meter. Goede aangelegde 
wegen zorgen voor een 
veilig verkeer. Daar is het 
ons om te doen. De nieuwe 
asfaltlaag is niet alleen zalig 
om op te fietsen  
maar zorgt ook voor een 
beter decibelniveau.

Gedaan met bulten en putten
Onze groenparking in het  
centrum van Haaltert werd 
voorzien van een nieuwe 
toplaag. Het verkeer verloopt 
in de toekomst in één richting. 
Zeker met het warme weer is 
het een zaligheid als je de auto 
in de schaduw van een boom 
kan parkeren.

Er is niets belangrijker dan water
Het is een van de prioriteiten om 
het regenwater zoveel mogelijk in 
onze gemeente te houden.
Zowel in Kerksken als in Haaltert 
werden infiltratiebekkens voorzien 
die ervoor zorgen dat het water 
stilletjesaan in de bodem kan 
dringen. Zo wordt ons grondgebied 
van water voorzien. Zo zal er in de 
toekomst in ieder gemeente eentje worden voorzien.

Nieuws  

vanuit de 

Jeugddienst

Deelgemeenten 
verbinden met 
nieuwe paden
Een mooie verwezenlijking is de 
vernieuwing van voetweg 91. Van 
oud naar nieuw in 30 dagen. Een 
verademing voor alle wandelaars 
en fietsers. Dwars door het veld van Kerksken naar  
Denderhoutem. De N-VA blijft zich daarvoor inzetten.

Als schepen van Jeugd ben ik enthousiast 
en trots op de invoering van twee nieuwe 
initiatieven.”

Veerle Baeyens

Project Keiberg loopt op zijn einde. 
Eind augustus trekken we een streep 
en zal iedereen kunnen genieten van 
de nieuwe straat.”

Schepen van Openbare Werken  
Bart Welleman
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In de bres voor de zorg
Onze gemeente werd ongemeen hard getroffen door het coronavirus. Twee van onze drie woonzorgcentra kregen het zwaar te 
verduren. Zodra we de ernst van de crisissituatie beseften, staken we met onze mandatarissen de koppen bij mekaar om na te 
gaan waar en hoe we zouden kunnen helpen.

De hele zorgsector bleek in de eerste weken vooral nood te hebben aan beschermingsma-
teriaal. Onze gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze kon via een bevriend ondernemer 
50 gezichtsbeschermende maskers op de kop tikken. Raadslid Mark Beelaert, hoofdver-
pleger in een woonzorgcentrum, contacteerde zijn collega’s in de thuisverpleging. In een 
mum van tijd waren de maskers waar ze moesten zijn: in de drie woonzorgcentra, bij de 
thuisverpleegkundigen en huisartsen in onze gemeente.

Mondmaskers

Onze afdelingsvoorzitter Luc De Neef zorgde ook nog voor een kleine voorraad aan 
chirurgische mondmaskers. Die bezorgden we aan de inwoners en begeleiders van 
Schoonderhaeghe, een opvanginitiatief voor volwassenen met een mentale beperking op 
de Houtmarkt. Verschillende van onze N-VA-leden trokken later, samen met tientallen 
andere vrijwilligers, op pad voor de verdeling van de gemeentelijke mondmaskers. Zo zat 
begin juni bij iedere inwoner een mondmasker in de bus. Wij kunnen hen niet genoeg 
bedanken voor hun inspanningen. Intussen is het coronavirus afgezwakt en kunnen we 
stilaan denken aan een min of meer normale zomer. Blijf toch waakzaam, doe geen gekke 
dingen en zorg voor jezelf en voor de anderen. #samenzorgzaam

Recht wie recht toekomt
De digitale OCMW-raad van 30 maart keurde het sociaal beleidskader 
goed voor het verlenen van steun aan mensen die het nodig hebben. 
Het is een belangrijk document vanuit onze N-VA-fractie met Pascal 
De Moor en Vincent Van Impe als mede-initiatiefnemers binnen het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Hiermee kunnen we een nieuw, 
coherent en rechtvaardiger beleid voeren op sociaal vlak, met rechten 
en plichten.

Enkele speerpunten:
• Bijzondere aandacht voor kinderarmoede
• Inzet op concrete, op maat gemaakte steun in plaats van financiële steun
• Hulp aan mensen die het echt nodig hebben
• Duidelijke activering van diegenen die we kunnen inschakelen in gemeentelijke diensten of bij lokale werkgevers
• Sensibiliseren om misbruik te vermijden

Vondelhof wordt recreatiepark
Op maandag 23 maart startte het rooien van de sparren en dennen in het  
Vondelhof. Eerder werd vastgesteld dat de fijnsparren en dennen waren aangetast 
door de letterzetter, een schadelijke kever. De sparren en dennen worden  
vervangen door inheemse soorten. Een landschapsarchitect maakt een inrich-
tingsplan op om van het Vondelhof een park voor zachte recreatie te maken.

Door het freeswerk werd het bestaande loopparcours deels vernietigd. Schepen 
van Sport Laurent Volckaert en gemeenteraadslid Tom Sorgeloos hebben in 
samenwerking met de dienst Openbare Werken opnieuw een tijdelijk parcours 
van 1,1 kilometer gecreëerd in het domein. Zo kunnen sportievelingen zich deze 
zomer opnieuw uitleven in deze fantastische omgeving. De herinrichting en 
heraanleg van het Vondelhof staat later dit jaar gepland.

#haaltert

#samen-

zorgzaam
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Een polyvalente zaal 
voor onze gemeente:  
De Spot
We zijn trots op de realisatie van de nieuwe  
polyvalente zaal De Spot. Het is het sluitstuk  
van de tweede fase van de verbouwing van de 
academie voor muziek, woord en dans. Een  
absolute meerwaarde voor onze sport- en  
cultuursite Denderhoutem. Verenigingen  
kunnen deze zaal gebruiken na reservering.  
Er werd gekozen voor een moderne look.  
Een uitschuifbare tribune maakt dat de zaal ook 
ruimer kan worden gebruikt. Een extra ruimte 
voor de afdeling Woord werd ook aangebouwd. 

De zaal kon door de coronacrisis nog niet 
worden geopend. Ben jij ook benieuwd naar de 
nieuwe polyvalente zaal? Hopelijk kunnen onze 
inwoners er snel gebruik van maken. #samenmee

Werken aan onze  
schoolomgevingen
Verkeersveiligheid blijft prioriteit nummer een voor de lokale 
politie in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In de schoolomge-
ving is een verkeersluw verkeersbeleid een must. Het is een bewuste 
keuze om de auto in de schoolomgeving zoveel mogelijk te weren.

Dat willen we aanpakken met tal 
van acties maar ook in de eerste 
plaats met de aanpak van onze 
schoolomgeving.  
Vlaanderen keurde een subsi-
diedossier goed voor Haaltert. 
Daarmee gingen we bewust aan 
de slag.

Elke schoolomgeving wordt bekeken en geëvalueerd op vlak van  
verkeersveiligheid met aandacht voor de kwetsbare weggebruiker:
•  belijning en schilderwerken in een opvallende groene kleur om de 

schoolomgeving zichtbaar te maken
•  blauwe beugels op de voetpaden zodat kinderen veiliger naar school 

wandelen
•  invoeren van dynamische verkeersborden
•  aanpassen en verplaatsen van bestaande verkeersborden

Buurtbescherming  
is belangrijk
Ons grondgebied werd de voorbije jaren volledig groen ingekleurd 
met de volledige bescherming via de buurtinformatienetwerken 
(BIN). Vandaag is dat omgevormd tot het Be-alertsysteem. Onze 
BIN-coördinatoren hebben zich de voorbije jaren daartoe geënga-
geerd. 

Meer dan ooit werd de voorbije 
weken duidelijk dat dergelijke infor-
matiekanalen uiterst belangrijk zijn. 
Ons BIN- en BE-alertnetwerk werd 
daarom onmiddellijk ingeschakeld 
om jullie te informeren over alle 
corona-informatie.

Ben je vandaag nog altijd niet 
ingeschreven op BE-alert? Doe dat dan onmiddellijk. BE-Alert is 
een gratis alarmeringssysteem waarmee de overheid alle betrokken 
inwoners verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsitu-
atie. De voorbije periode hebben we jullie op deze manier snel kunnen 
bereiken.

Doe ook mee

Sluit je bijkomend aan bij een van onze buurtinformatienetwerken. 
“Ik kan het niet genoeg benadrukken: doen. Veiligheid en gezondheid 
staan boven alles. De juiste informatie op het juiste moment maakt 
ons samen sterker”, zegt burgemeester Veerle Baeyens. #samenveilig

VEILIGHEID 

Meer info: be-alert.be/nl
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


