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HALLE
Toen jaren geleden de gemeenteraad opteerde voor het project van
een zwembad, heeft de N-VA het opzet mee goedgekeurd en ook
daarna steeds loyaal alle deelbeslissingen gesteund.  Mark Demes-
maeker, voormalig schepen : “Ook nu, hoewel ze uit de coalitie werd
gemanoeuvreerd, blijft de N-VA achter de basisidee staan : een stad
als Halle heeft recht op een eigen zwembad.  Maar tegelijkertijd blijft
ze ook haar uitgangspunten van toen getrouw, namelijk dat dit
zwembad betaalbaar moet zijn en dat het in eerste instantie moet
dienen voor de eigen Halse inwoners en verenigingen.”
En hier ligt het kalf gebonden : dit ronduit megalomaan, overmaats
project overstijgt zowel de financiële mogelijkheden van de stad
als de sportieve noden van haar inwoners.
Halle heeft een dossier ingediend voor een ‘multifunctioneel sport-
complex inclusief zwembad’ (dus niet louter voor een eenvoudig
zwembad).  De formule waarvoor gekozen werd heet met een moei-
lijke term ‘DBFMO’ en is een samenwerkingsverband tussen een
openbare instantie (de stad Halle) en een privébedrijf (in casu Sport-
oase).  Bovendien krijgt de gemeente financiële hulp van de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van het Vlaams sportinfrastructuurplan.

Hoe zit de ‘taakverdeling’ in elkaar?
-  Om te beginnen levert Halle de bouwgrond.  Er werd beslist niet
op eigen gronden te bouwen, maar op de gronden van Molens De-
dobbeleer die nog moesten aangekocht worden.  Een eerste deel
van die grond werd ondertussen al gekocht voor 600.000 € en een
tweede stuk volgt weldra voor 900.000 €.  Dit betekent dus wel een
‘extra uitgave’ van 1,5 miljoen euro.
-  Halle betaalt, van zodra het zwembad opengaat (najaar 2015 ?) en
dit gedurende 30 jaar een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ aan Sport-
oase.  Deze vergoeding is vastgesteld op ruim 1.160.000 € per jaar.
1/4 hiervan wordt jaarlijks geïndexeerd en zo zal na 30 jaar dit bedrag
zijn opgelopen tot bijna 1.600.000 €.  De Vlaamse gemeenschap sub-
sidieert hiervan 30%, met een maximum van 319.000 € per jaar en
de rest, aanvankelijk dus ruim 841.000 €, later zelfs 1.281.000 €,
komt ten laste van de stad, elk jaar opnieuw, gedurende 30 jaar.

De leeuwen dansen
11 juli, feestdag voor elke Vlaming en
voor allen die op ons Vlaams
grondgebied wonen.  We doen dan
ook een warme oproep aan alle Hal-
lenaren om op deze dag het Vlaams
karakter van onze stad te onder-
strepen door een leeuwenvlag uit te
hangen.  Als meest zuidelijke stad
van de aloude Nederlanden is en blijft
Halle immers nog steeds een speer-
punt in de verdediging van de
Vlaamse eigenheid van onze streek.
En bovendien, een met vele vlaggen
behangen stad geeft een extra
vrolijke toets aan deze feestdag.

Nog geen leeuwenvlag in huis?
Bestellen kan nog door voor 5 juli je
gegevens (naam, adres en telefoon-
nummer) door te mailen naar
bestelleeuwenvlaghalle@outlook.be
of geef een seintje op 0497 25 99 84
(na 18.00 u).
Prijs per vlag (Vlaamse leeuw – raam-
model – 150 x 115 cm) : 8,00 euro.
De vlag wordt (zonder meerkosten)
bij jou thuis afgeleverd.

14 oktober 2012 : Halle koos voor de N-VA en verandering,
maar kreeg een coalitie van verliezers.

Het zwembad in Halle
Waarom N-VA tegen dit zwembad is.



Wie op zaterdag 11 mei
de wekelijkse markt op
het Possozplein aan-

deed werd door leden
van de Halse N-VA ver-

rast met een gratis
bloemetje.  In de loop

van de voormiddag
werden 1000 bloem-

potjes uitgedeeld.
Zomaar. 

We wilden iedereen,
ongeacht afkomst,

leeftijd, beperking, …,
gewoon al wie tijdens

de markt voorbij kwam
wandelen, blij maken

met een kleine attentie.
En geef toe, wie vindt

het niet fijn om zomaar
een bloemetje te krij-

gen.  Zonder dat er een
speciale reden moet
zijn.  Al had men dat

bij het gemeente-
bestuur niet zo be-

grepen. 

Want eigenlijk wilden
we het op Hemel-
vaartsdag doen.  Maar
dat ging niet.  Om duis-
tere redenen.  Onder-
meer omdat het
stadsbestuur er ons
van verdacht een poli-
tiek getinte infostand te
willen opzetten.  Toen
we uitlegden dat dit
niet de bedoeling was
en dat we geen enkele
bijkomende bedoeling
of achterliggende
gedachte hadden, werd
er verwezen naar een
verbod op ambulante
handel.  Begrijpe wie
kan ...
Wie zich niets aantrok
van dit welles-nietes-
spelletje, waren de
duizend gelukkige
mensen die met een
gratis extraatje naar
huis gingen. 

Gratis bloemetje op Halse zaterdagmarkt

functioneren (onder-
houd, energiekosten,
enz …) van een zwem-
bad dat slechts 3 dagen
per jaar zal gesloten zijn (Nieuwjaar, Pasen en Kerst-
dag).
-  Na 30 jaar betalen (de totale som komt ruw ge-
raamd op zo’n 31.830.000 €) wordt het zwembad
aan de stad overgedragen en zal Halle eindelijk zijn
eigen logo op het eigen zwembad mogen plaatsen.

Concreet wil dit zeggen dat elke Hallenaar, van pas-
geboren baby tot stokoude overgrootouder, of hij
nu gaat zwemmen of niet, in het begin jaarlijks
ongeveer 25 €, later oplopend tot 37 €, betaalt via
de (gemeente-)belastingen.
-  Sportoase doet de rest : het startgeld voor de
bouw (zo’n 15,500.000 €) bij elkaar zoeken (= zelf
investeren + lenen), het bouwen superviseren en
daarna het geheel exploiteren.  Dit wil zeggen dat
Sportoase enerzijds alle inkomgelden incasseert
maar anderzijds ook moet instaan voor het perfect



Bedenkingen.
Kort door de bocht :
1.000.000 € per jaar is
inderdaad ‘slechts’ 2%

van de Halse inkomsten, maar de Halse stadskas
kijkt nu al op tegen een groot structureel tekort.
Zelfs zonder zwembad zou de stad zich al blauw
moeten besparen.
Wat is de keerzijde van deze medaille?
• de onroerende voorheffing wordt met 21,5 %
opgetrokken,
• de parkeertarieven verdubbelen,
• de bijdrage op het ophalen van grof huisvuil en de
kosten in het containerpark verhogen,
• dringende restauraties aan gebouwen en wegen
worden afgevoerd of minstens uitgesteld,
• de bibliotheken van Buizingen, Lembeek en Essen-
beek moeten dicht,
• de subsidies voor verenigingen en initiatieven
worden ingetrokken of fel verminderd (ijspiste, bel-
gerinkel, stroppenconcerten, beiaardconcerten,
roefeldag, open straten, enz ...)
• de bebloeming van straten en pleinen wordt
weggesnoeid
• het OCMW moet zijn spaarpot van 4,8 miljoen,
die het zich met een heel zuinig en doordacht beleid
bijeen gespaard had (ere wie ere toekomt), aan-
spreken om haar dienstverlening aan de bevolking
te kunnen bestendigen.

• en als klap op de vuurpijl : 16 naakte ontslagen bij
het gemeentepersoneel ...
En dit treurlijstje is hiermee bijlange nog niet ten
einde.
•  Daar bovenop komen nog de vele miljoenen die
zullen nodig zijn om de omgeving van het zwembad
in orde te brengen.   Het groen, de pleinen, de
fonteinen en al die andere elementen die het
voorstellingsplaatje zo mooi opfleuren  komt er nog
bovenop, volledig ten laste van de stad.  En de kost-
prijs daarvan wordt nergens vermeld, laat staan dat
er in de begrotingen en financiële planningen reken-
ing mee is gehouden.
•  Nog een cruciale vraag : hoe geraken die 230.000
zwemmers die jaarlijks nodig zijn om het project
leefbaar te houden (voor Sportoase) daar?  Want
van aanpassing van de mobiliteitssituatie (toe-
gangswegen en parkeergelegenheid) is er in dit pro-
ject geen spoor te bekennen.  Dat ‘prachtige zwembad’
is nooit in een aangepast straatbeeld ingeplant en
zal gedurende jaren in een woestenij liggen.
•  In het door Sportoase vooropgestelde financiële
plaatje zal een zwembeurt 3,50 € kosten voor een
inwoner van Halle en 5,00 € voor iemand van buiten
de stad.  Wat betekent dat een ‘vreemde’ bezoeker
minder betaalt dan een Hallenaar die immers al
35,00 € toedraagt via de ‘beschikbaarheidsvergoe-
ding’.  Zelfs als je 10 maal per jaar gaat zwemmen
lig je nog aan 6,00 € tot ruim 7,00 € per keer.

Conclusie.
Dit project is dramatisch uit de hand gelopen.  Het hypothekeert de Halse financiën voor tientallen jaren,
het jaagt elke Hallenaar op kosten en bovendien mist dit manke dossier elke globale visie.
Wim Demuylder : “Het is geen schande om het project te her-denken.  Halle heeft nood aan en recht op
een zwembad, maar kleinschaliger, bescheidener, en vooral betaalbaarder.  Want deze uitvoering kadert
onmogelijk in de opdracht die elke gemeente heeft gekregen om er voor te zorgen dat over 6 jaar, bij het
einde van de lopende legislatuur, de begroting in evenwicht is.  Al wat nu telt is mee op de foto bij de start
van de bouwwerken te kunnen staan, en al wat er daarna gebeurt is zorg voor anderen die later de conse-
quenties moeten overnemen en de verdronken kalveren nooit meer zullen kunnen reanimeren.”



AGENDA

V.U. : Jos Rossie
Dekenstraat 26/10 1500 Halle

redactie & opmaak :
Kris Charlier

• 06 juli 2013
Viering Vlaamse Feestdag

in Halle.
Met om 20.00 u op de
Beestenmarkt een

alternatieve 11-julitoespraak
door Europarlementslid
Mark Demesmaeker.

• ... oktober 2013
Eerste praatcafé N-VA Halle

(meer info in onze
septembereditie)

• 16 & 17 november 2013               
Pensenkermis N-VA Halle
Zalen Don Bosco Buizingen

contact
https://halle.n-va.be

ledenverantwoordelijke : 
René Van Langendijck
tel. 02/361.81.28

Dankzij N-VA krijgt CC ’t Vondel
een geautomatiseerde toegangsdeur.

Het was gemeenteraadslid Conny Roekens opgevallen dat het hernieuwde CC ’t Vondel ingeboet heeft aan
toegankelijkheid.  Door het wegvallen van de automatische schuifdeuren is het CC niet alleen voor rolstoel-
gebruikers, maar voor iedereen die om een of andere reden niet zijn beide handen vrij heeft, een zo goed
als oninneembare vesting geworden.  En ook het makkelijk toegankelijke toilet dat vroeger graag (en vlot)
door velen gebruikt werd, is onbereikbaar geworden. 
Conny Roekens : “Het is noodzakelijk dat er op alle beleidsdomeinen aandacht besteed wordt aan vlotte,
voor iedereen aangepaste toegangsmogelijkheden.” Het memorandum ‘toegankelijkheid’ dat in dit ver-
band door de dienst sociale projecten werd opgesteld bij het uitstippelen van ‘beleidsacties voor de nieuwe
legislatuur’, schuift een lijst van actiepunten naar voren waarvan toch één in het bijzonder haar aandacht
trok.  Conny Roekens : “In dat memorandum stelde men voor een ‘schepen voor toegankelijkheid ‘ aan te
stellen.  Doch het is duidelijk dat dit niet de taak is van één dienst of één schepen, het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid die gedeeld moet worden door alle stadsdiensten.”
Het N-VA-gemeenteraadslid doet dan ook een oproep aan alle betrokken stadsdiensten om de doelgroepen
voor wie deze aangepaste toegangsmogelijkheden een welgekomen oplossing bieden niet nodeloos lang
(buiten voor de deur) in de kou te laten staan.  Ze zette zelf al een eerste stap en amendeerde de agenda
van de gemeenteraad van dinsdag 23 april met het voorstel de ingang van het CC ’t Vondel opnieuw van
een geautomatiseerde toegangsdeur te voorzien.  Haar voorstel werd op de gemeenteraad besproken en
met nagenoeg eenparigheid van stemmen aangenomen.


