
Beste inwoner van Groot-Haaltert, 

Sinds januari 2019 maakt CD&V, samen met N-VA 
en SPa, deel uit van de meerderheid. Het voor-
bije jaar hebben we keihard gewerkt aan een  
ambitieus meerjarenplan met heel wat CD&V-
accenten voor de jaren 2020–2025. We vertellen u 
graag meer over wat we de komende jaren willen 
realiseren in onze bruisende gemeente.

In 2018 is CD&V met een vernieuwde groep naar 
de kiezer gestapt. Met geëngageerde kandida-
ten, die het beste willen voor elke inwoner! De 
groep bleek ook een heel hechte groep te zijn, 
een groep die keihard werkt voor een beter 
Haaltert. Hieruit is een nieuw bestuur ontstaan. 
Ikzelf werd herkozen als voorzitter en met Leen 
Piens als ondervoorzitster, vormen we een stevi-
ge tandem. Bart Van Impe blijft penningmeester, 
Daniel Vandendriessche is secretaris. Dymphna 
De Schrijver is organisatieverantwoordelijke en 
beheert samen met Jitske Schoukens de website. 
Gaston Yserbijt is materiaalverantwoordelijke. 

Tom Verbeke is ledenverantwoordelijk, Gloria 
Uwineza werd de nieuwe voorzitster van Jong 
CD&V, Kristien Van Cromphaut van Vrouw& 
Maatschappij en Rik De Bodt is voorzitter van de 
CD&V senioren. 

De senioren hebben al een eerste succesvolle ge-
spreksavond met Jean-Paul Vermassen achter de 
rug. Ook de andere geledingen plannen activitei-
ten dit jaar. Onze tsjeevenaperitief op zondag zet-
ten we ook verder in 2020. 

We zitten dus niet stil! We blijven ons dagelijks 
inzetten voor een mooie en levendige gemeente 
waar het goed is om te wonen! 

Het meerjarenplan (MJP) bevat de beleidskeuzes en de finan-
ciële vertaling van het nieuwe bestuur voor de komende zes 
jaar. De bestuursmeerderheid, waar CD&V deel van uitmaakt, 
is er in geslaagd een beleid neer te schrijven waarin men 
duidelijk de ambitie toont om de handen uit de mouwen te 
steken, verantwoordelijkheid op te nemen en een antwoord 
probeert te formuleren op de belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen waar onze gemeente voor staat. 

De volgende 6 jaar worden er voor ruim 43 miljoen euro in-
vesteringen voorzien. 

Zo hecht de CD&V-fractie veel belang aan de instandhouding 
en de optimalisatie van ons gemeentelijk 
patrimonium. De komende legislatuur 
plannen wij op dit vlak belangrijke in-
vesteringen. Voor de realisatie van 
een vrijetijdshuis, zijnde de opwaar-
dering van de bib en het warandege-
bouw, voorziet het MJP 4,5 miljoen 
euro.
 
 
 
› Lees verder op volgende pagina 
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Het HOC en het oud gemeentehuis in Heldergem zullen 
worden verbouwd om als gemeenschaps- en diensten-
centrum te gebruiken. Hiervoor wordt 600.000 euro ge-
reserveerd. De bouw van een nieuwe sporthal met een 
voorlopig geraamde kostprijs van 6 miljoen euro, kadert 
in een op te maken masterplan sportinfrastructuur, dat 
o.a. ook een sportbestemming zal reserveren voor een 
gedeelte van het Vondelhof. Voor de verbouwing van het 
sociaal huis voorzien wij 462.500 euro, de verbouwing 
van het gemeentehuis om het toegankelijker en functi-
oneler te maken voor onze inwoners wordt geraamd op 
1,5 miljoen euro. 

Wij willen naar een leefbare omgeving door het uitwer-
ken van een vernieuwde totale ruimtelijke visie. Veel aan-
dacht gaat naar de kwaliteit van onze woonomgeving. 
Een ruimtelijke visie verdient een goed gefundeerde 
onderbouw en daarbij maken wij gebruik van tools zo-
als de bouwmeesterscan en de opmaak van een woon-
omgevingsplan, waarmee wij onze ruimtelijke visie over 
het hele grondgebied duidelijk in kaart willen brengen. 
Hiervoor wordt 100.000 euro op zij gezet. Bijkomend wil-
len wij het bindend sociaal objectief, dit is de bouw van 
nog 127 sociale huurwoningen, tegen 2025 realiseren 
met een gespreide aanpak over de deelgemeente en dit 
voor inwoners van Haaltert. 

Ons bestuur legt de komende 6 jaar de focus ook duide-
lijk op ecologie, klimaat en duurzaamheid. 

Haaltert ondertekende het Burgemeestersconvenant en 
we willen een voortrekkersrol opnemen in de verdere re-
alisatie van het klimaatplan. We zullen hierbij ook, naast 
sensibilisering en natuureducatie, vooral inzetten op na-
tuur en meer groen. 

Voor de inrichting van groene ruimte alleen wordt in 2020 
300.000 euro gereserveerd. We gaan ook voor 1 hectare 
extra bos per jaar. 

Belangrijke inspanningen worden voorzien voor het ver-
beteren van een verkeersveilige omgeving, in het bijzon-
der onze school- en parkeeromgevingen. Wij zetten ook 
volop in op de zwakkere weggebruiker: de komende 6 
jaar worden er voor 4,2 miljoen euro nieuwe fietspaden 
en 1,5 miljoen euro voetpaden gepland. 

Wij willen ook een gezinsvriendelijke gemeente zijn waar 
kinderen en ouderen centraal staan. Voor de kinderop-
vang in Heldergem en Denderhoutem worden 700.000 
euro investeringen gepland. Er zal een zorgkruispunt 
worden opgericht dat onze ouderen de weg helpt vinden 
in het brede aanbod naar de beste zorg op maat. 

We willen Haaltert ook positioneren als een cultuurge-
meente waar wij een ruim cultuur- en vrijetijdsaanbod 
aanbieden met cultuurparticipatie en -beleving voor 
iedereen. 

Realiseren en promoten van kruisbestuivingen tussen 
cultuur en andere belanghebbenden zoals verenigingen 
en adviesraden, vormt hiervoor de basis. 

De bib is vandaag veel meer dan een plaats waar je een 
boek ontleent. We zien deze als een ontmoetingsplaats 
voor inwoners, als een belevingsbibliotheek en toeris-
tisch punt. 

Via een centraal aanspreekpunt voor lokale onderne-
mers willen we Haaltert naar een hoger niveau tillen tot 
een ondernemingsvriendelijke gemeente. 

Dit is maar een korte bloemlezing uit de vele maatre-
gelen waarmee onze bestuursploeg een antwoord wil 
geven op de vele uitdagingen die de komende 6 jaar op 
onze burgers afkomen. Wie geïnteresseerd is in het vol-
ledige meerjarenplan kan dit terugvinden op de website 
van de gemeente.
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SCHEPEN BART OTTOY 

Schepen van feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur,  
middenstand, handel en economie, emancipatie- en diversiteitsbeleid. 

HAALTERT BRUISEND,  
VERENIGEND EN ONDERNEMEND 

Enkele blije herinneringen haal ik toch graag even met u 
op. Ik hoop dat u er bij was op de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie te Haaltert en onlangs te Denderhoutem met 
maar liefst 1150 aanwezigen. Nooit gezien! Bedankt!

We zetten in op de ontmoeting van onze burgers via 
kruisbestuiving tussen verschillende lokale verenigingen 
en ondernemers: jeugd , cultuur, feest en middenstand. 
Het plaatje klopt! Was u er ook bij op de TV-Oost vertel-
lingen in het Warandepark? De 11-juliviering? Te Deum? 
De viering van onze jubilarissen? Het onthaal van de 
nieuwe inwoners? 

De vernieuwde samenwerking rond de parkingconcer-
ten te Kerksken, Haaltert en Denderhoutem? De topedi-
ties van onze kermissen, avondmarkt te Kerksken, jaar-
markt te Haaltert, en de nieuwe kerstmarkten of kwam 
u gewoon langs op de wekelijkse markt te Haaltert of 
Heldergem waar u de vier themamarkten zeker zullen 
bijgebleven zijn. 

Genoot u mee van de feestelijke opening van het nieuwe 
bibliotheekfiliaal in samenwerking met culturele vereni-
gingen, academie, scholen, natuurpunt en zelfs enkele 
bv’s. 

Onze bibliotheek evolueert naar een ontmoetingscen-
trum en de wekelijkse activiteiten zijn daar het beste 
voorbeeld van. 

Liet u zich meedrijven op muziek en poëzie via Reveil op 
het kerkhof. 

Ondersteunde u onze acties voor de Warmste week? 
Of genoot u simpelweg van de kerstversiering in onze 
dorpskernen? 

Het is geenszins mijn bedoeling en schier onmogelijk 
hier een bloemlezing te geven over de opeenvolgen-
de realisaties te Haaltert in 2019… hiervoor dienen de 
maandelijkse infobladen. 

Liever benadruk ik het bruisend dynamisme van onze 
inwoners! De vele vrijwilligers die ik mocht ontmoeten 
in onze vaak maandelijkse samenkomsten via de ver-
nieuwde cultuurraad, middenstandsraad, feestraad, 
bibliotheekraad en marktraad. Participatie ten top! 

Deze inspirerende samenwerking, dankzij een sterk 
gemotiveerd team aan medewerkers en collega’s 
over de verschillende diensten en partijgrenzen heen, 
maakten dat een rijk verenigingsleven en een sterke 
lokale economie geen holle woorden blijven, maar 
daadwerkelijk het kloppend hart vormen van onze 
gemeente. 

HAALTERT
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Naar de lokale handelaars werd reeds een enquête ver-
stuurd in februari, met leerrijke resultaten en een ver-
dubbeling van onze adressenbestanden. We zetten in 
op lokale ondernemers via de aanwerving van een aan-
koopster om nog meer vat te hebben op onze eigen uit-
gaven als gemeente. 

Herinnert u zich de week van de korte keten, de winterse 
lokaalmarkt of kocht u bij één van de vele meewerken-
de zelfstandigen aan onze eindejaarsactie: wees loyaal, 
koop loHOHOkaal…misschien wel via een Haaltertse 
aankoopcheque. 

We sloten ons in 2019 aan bij de Erfgoedcel Denderland 
om de meer dan 60 culturele verenigingen, die ons reeds 
weelderig culturele landschap te Haaltert, vorm geven, 
nog beter te ondersteunen. 

Want voor alle duidelijkheid: de budgetten voor subsi-
dies voor de vele erkende culturele verenigingen, werden 
verdubbeld, tegen de stroom van Vlaanderen in. 

Sluit u aan bij een van de vele verenigingen, buurtcomi-
té’s, of nog op te richten dorpsraden! Of geniet simpel-
weg mee van hun organisaties. Geef mee vorm aan het 
DNA van uw fantastische gemeente! 

‘�Laat�ons�elkaar�inspireren�in�2020�
zoals�in�2019!�Tot�binnenkort!’

Bart Ottoy 

Met speciale dank aan de vrienden van CD&V Haaltert.
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SCHEPEN PHAEDRA VAN KEYMOLEN 

Mijn eerste boeiend jaar als schepen van ruimtelijke planning en grondbeleid,  
gebouwenbeheer, energie, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw  
en huisvesting, leefmilieu, land- en tuinbouw en onderwijs. 

1. Aansluiting bij het Regionaal landschap 
Vlaamse Ardennen.

 
RLVA is een organisatie die de natuurwaarden moet be-
schermen en vergroten. Lokale organisaties, landbou-
wers en burgers kunnen hierdoor nu subsidies aanvra-
gen voor hun projecten. In 2019 stapten we alvast mee in 
de groepsaankoop voor streekeigen bomen en struiken 
met een bestelling van bijna 2000 bomen tot gevolg. 

2. Natuurgebied den dotter  
wordt met 6 hectare uitgebreid.

 
De uitbreiding komt er op vraag van vzw Natuurpunt en 
er werd ook een beheersplan goedgekeurd. Den Dotter 
is niet alleen een paradijs voor fauna en flora, maar ook 
voor wandelaars en fietsers.

3. Scholen werken met ‘De Klimaatbende’ 
samen voor een beter klimaat

 
Alle Groot-Haaltertse scholen ondertekenden in sep-
tember het Haalterts Klimaatcharter waarin zij zich en-
gageren om deel te nemen aan het traject ‘de klimaat-
bende’ van MOS. Scholen kunnen hierbij rekenen op 
actieve, educatieve ondersteuning en werken op hun 
eigen tempo initiatieven uit rond één of meer klimaat- en 
milieuthema’s. 

Doorheen het schooljaar voeren de vijfdejaars van elke 
school vijf opdrachten uit. 

‘�Met�de�klimaatbende�willen� 
we�ons�steentje�bijdragen�tegen� 
de�opwarming�van�het�klimaat� 
door�minder�CO2�uit�te�stoten’

Phaedra Van Keymolen
‘�Als�schepen�van�leefmilieu�en�natuur�
ben�ik�zeer�opgetogen�met�deze�
uitbreiding.�Onze�waardevolle�natuur�
moeten�we�maximaal�erkennen�en�
beschermen’

Phaedra Van Keymolen

HAALTERT
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4. Gebouwen
 
Opening bib Denderhoutem 

Verbouwing HOC De Fransman  
en Oud Gemeentehuis Heldergem
 
Het oud gemeentehuis in Heldergem staat al lang leeg. 
De beslissing om het te verbouwen tot ontmoetingscen-
trum werd genomen op de gemeenteraad van 26/08. 

Ook het HOC wordt gerenoveerd en toegankelijk gemaakt.  
De verenigingen zullen er wel bij varen.

Polyvalente zaal Denderhoutem 
 
Op vrijdag 26 april 2019 werd de eerst steen gelegd van 
de nieuwe polyvalente zaal aan de muziekacademie. 

De polyvalente zaal wordt gebouwd op de plaats waar 
vroeger het oud gemeentehuis, school en postkantoor 
gevestigd was . 

‘�Het�was�een�centrum�van�
bedrijvigheid,�een�plaats�waar�
mensen�elkaar�ontmoeten.� 
Dat�willen�we�hier�blijven�doen’

Phaedra Van Keymolen,  
schepen van gebouwenbeheer

Feestelijke opening op vrijdag 24 april 2020.
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5. Opmaak woonomgevingsplan
 
Met de opmaak van een woonomgevingsplan (WOP) willen we het Haalterts woonbeleid op stedenbouwkundig vlak 
beter sturen en een duurzamer woonpatroon realiseren. Er werden 3 participatiemomenten georganiseerd. Met deze 
informatie gaan we nu, ism solva, aan de slag om dit plan verder uit te werken. 

6. Ridder in de Leopoldsorde
 
Op 19 juni 2019 mocht Phaedra Van 
keymolen, voorzitster van de Oost-
Vlaamse provincieraad, het ereteken 
van Ridder in de Leopoldsorde in ont-
vangst nemen. Ze ontving dit ereteken 
als blijk van erkenning voor haar ja-
renlange staat van dienst in de Oost-
Vlaamse provincieraad. 

‘�Als�schepen�word�ik�vaak�geconfronteerd�met�aanvragen�voor�
meergezinswoningen�op�plaatsen�die�daar�ruimtelijk�of�op�vlak�van�mobiliteit�
minder�voor�geschikt�zijn.�Met�dit�plan�willen�we�nu�voor�alle�betrokkenen�
duidelijkheid�scheppen�over�waar�welke�woningtypologieën�(appartementen,�
eengezinswoningen,…)�wenselijk�en�mogelijk�zijn,�en�waar�niet.’

Phaedra Van Keymolen

HAALTERT
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Sint-Antoniuskapel 
 
Afgelopen zomer werd de Sint-Antoniuskapel op de hoek van de Ekentstraat 
en de Kattestraat door onze gemeentediensten gerestaureerd op initiatief 
van CD&V-gemeenteraadslid en politieraadslid Nancy Van Landuyt:

‘�Ook�buurtbewoners�droegen�hun�steentje�bij.� 
Zij�zetten�zich�al�jaren�in�voor�het�onderhoud� 
van�de�kapel�en�zijn�bijzonder� 
opgetogen�met�het�prachtige�
resultaat.�Op�deze�manier�blijft�
ons�rijk�patrimonium�met�zijn�
vele�religieuze�landschaps- 
elementen�bewaard’.

Nancy Van Landuyt

Bijzonder comité 
 
Voor CD&V zetelen Steven De Schrijver en Tom Verbeke in 
het bijzonder comité van de sociale dienst. Dit is de vroegere 
OCMW-raad, die beslissingen neemt over individuele dossiers. 

In de lijn van ons programma, stellen we de mens bij elke be-
slissing centraal. Het OCMW moet een hulp bieden om mensen 
terug op het spoor te zetten en opnieuw te reïntegreren in onze 
samenleving. 

Het OCMW mag geen eindstation zijn, maar net het begin van een nieuwe start. Zeker voor kinderen in (ver-
doken) armoede speelt de steun die het OCMW kan bieden een grote rol, waar we als CD&V dan ook volop in 
investeren de komende jaren 

Warandepark 
 
Als gemeenteraadslid en opmerkzame burger waar-
schuwde Nancy Van Landuyt op de gemeenteraad voor 
het gevaar van een aantal afgestorven bomen in het 
Warandepark. 

Het gemeentebestuur deed een grondig onderzoek en 
na het bekomen van de nodige vergunningen, werden 
deze bomen recent gekapt. 

Iedereen kan weer onbezorgd genieten van dit prachtige 
stukje groen in het centrum van Haaltert. 

Steven De Schrijver Tom Verbeke 

HAALTERT


