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H A L L E

www.n-va.be/halle

zat. 16 november (vanaf 17.00 u)
zon. 17 november (vanaf 11.30 u tot 15.00 u)

zaal DON BOSCO
Alsembergsesteenweg 130 - Buizingen
pensen, steak, koninginnenhapje,  ...

PENSENKERMIS
45ste

Oppositie versus meerderheid.
Vier van onze gemeenteraadsleden hebben aan de agenda van de gemeente-
raad van 22 oktober jongstleden punten laten toevoegen omtrent verschei-
dene onderwerpen.  De lezer kan in dit nummer alle informatie dienaangaande
terugvinden.
De respectieve onderwerpen zijn in de eerste plaats ingegeven uit bekom-
mernis voor de inwoners van onze stad.  En in de tweede plaats omdat wij
in de gemeenteraad niet lijdzaam willen toezien op wat de CD&V - SP.A -
Open VLD - coalitie (en dan zijn ze nog maar met 18!) doet.
Nadat het eerste toegevoegd punt in verband met de ‘Rechtenverkenner’
tot ontzetting van de heer Pieters werd goedgekeurd – dankzij een verwarde
stemming binnen de meerderheid –, meende de Halse burgervader dat het
zo niet verder kon.  De troepen werden op duidelijke wijze tot de orde
geroepen.  En wanneer dan uit de antwoorden van de bevoegde schepenen
bleek dat zij “reeds bezig zijn met dat gegeven, en dat het misschien in
2015 zou kunnen gerealiseerd zijn” … haalde de eerste burger van de stad
uit naar de N-VA in de zin van “… en zo kunt ge in uw blaadje weer schrijven
dat we tegen uw voorstellen hebben gestemd”.
Beste lezer, u denkt er het uwe over en ik het mijne, maar ‘klein’ lijkt het
me alleszins toch wel.

Jos Rossie, voorzitter N-VA Halle.
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De N-VA fractie in de Halse
gemeenteraad pleit voor in-
frastructuurwerken om een
fietssnelweg te realiseren
langs het kanaal.  Raadslid
Wim Demuylder heeft het
voostel op de agenda van
de vorige gemeenteraad
geplaatst.
Via het Fiets-GEN, een
woon-werk en woon-school
fietsnetwerk tussen Brussel
en de Rand, zijn 15 fiets-
routes geselecteerd die prio-
ritair worden aangelegd. De
kanaalroute  die van Grim-
bergen via Brussel naar
Halle loopt is er één met
topprioriteit.  Gemeenten
die op deze routes infra-
structuurwerken willen uit-
voeren, kunnen genieten
van een verhoogde subsidie
vanuit de provincie Vlaams-
Brabant. Deze subsidie
bedraagt 100% van de ont-
werpkosten en 100% van
de aanlegkosten. 
Wim Demuylder : “Fietsen is
een valabel alternatief voor
het bijzonder intense woon-
werkverkeer.  Door een

degelijke fietsinfrastructuur
aan te bieden verhogen we
het fietsgebruik.  Een com-
fortabel, veilig en hoog-
waardig netwerk van
fietssnelwegen komt daar
aan tegemoet.  Dit is ook
een unieke kans om de tal-
rijke gevaarlijke punten
langs het kanaal in Halle
aan te pakken.”
Raadslid Mark Demesmaeker
voegt er aan toe : "Het
fiets-GEN tussen Brussel en
de Vlaamse Rand is een
idee  van het Vlaams Par-
lement dat ik als volksverte-
genwoordiger ook altijd voluit
mee ondersteund heb.
Maar de realisatie hangt
tegelijkertijd ook af van de
medewerking van de lokale
besturen.  Als het stads-
bestuur echt een fietsvrien-
delijke stad wil, moet ze
mee haar schouders onder
dit project zetten!"

Het voorstel werd meer-
derheid tegen oppositie
weggestemd.

halle@n-va.be

N-VA Halle wil fietssnelweg langs kanaal

N-VA Halle spoort stadsbestuur aan werk te
maken van de ‘Rechtenverkenner'.

Halle is één van de weinige Vlaamse gemeenten die nog niet
meedoet aan de ‘Rechtenverkenner’.  N-VA raadslid Conny
Roekens plaatste een voorstel om hier eindelijk werk van te
maken op de agenda van de vorige gemeenteraad (22 oktober
laatstleden).
De ‘Rechtenverkenner' is een website die burgers een overzicht
geeft van hun sociale rechten.  Het is een initiatief van de
Vlaamse overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving.  Uniek is dat je zowel
alle federale, Vlaamse, provinciale als lokale voordelen op één
enkele plek samen kunt vinden.  Bovendien verwijst de website
door naar de organisaties en instanties tot wie men zich kan
richten om die sociale voordelen aan te vragen en te bekomen.
http://www.rechtenverkenner.be

N-VA raadslid Conny
Roekens : "Voor burgers en
hulpverleners is het een on-
mogelijke opdracht om op
de hoogte te blijven van alle
maatregelen die de diverse
overheden uitvaardigen.  Wie
niet weet waar hij of zij
recht op heeft, loopt meer
risico om tussen de mazen
van het sociale vangnet te
vallen.  Ook wie zijn rechten
kent, moet vaak nog heel

wat drempels overwinnen om die in de praktijk te kunnen
omzetten."
Raadslid Mark Demesmaeker vult aan : "De Rechtenverkenner is
een instrument waar iedereen gebruik van moet kunnen maken.
Het is gecreëerd door de Vlaamse Overheid, maar de gemeente-
besturen moeten meewerken.  Het is ongehoord dat de Stad
Halle hier weer achterop hinkt.  Gelukkig is de oppositie in Halle
wakker ...  De manier waarop een gemeente zijn inwoners in-
formeert, moet immers zo transparant mogelijk zijn."
De Rechtenverkenner is daarvoor het ideale instrument.  Het
geeft een online overzicht :

- van sociale rechten : premies en andere voordelen op het
vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer,
justitie, …

- voor kwetsbare groepen: ouderen, chronische zieken, per-
sonen met een handicap, werkzoekenden, personen met
een laag inkomen, …

De inwoners van Halle kunnen tot vandaag nog geen gebruik
maken van die rechtenverkenner.  Hoewel elke gemeente de
website heel eenvoudig en kosteloos kan integreren op de al-
gemene website van de stad.  Het systeem vergroot de toeganke-
lijkheid voor alle inwoners, tenminste als de stad op regelmatige
basis haar eigen gegevens controleert en actualiseert.
Conny Roekens en Mark Demesmaeker : "We deden dus van uit
de oppositie een constructief en sociaal voorstel dat niets kost,
maar een hoge toegevoegde waarde heeft.
Het voorstel werd aanvaard.



N-VA Halle pleit voor een modern internet
in de bibliotheek.

Het stadbestuur van Halle is nog niet helemaal mee met het
digitale tijdperk.  Zo biedt de stedelijke bibliotheek van Halle
haar bezoekers nog altijd geen draadloos internet aan.  Van een
moderne bibliotheek mag dit anno 2013 nochtans wel
verwacht worden.  Bovendien is dit op een eenvoudige en
goedkope manier te realiseren.  N-VA raadslid Sven Vranken
heeft daarom een voorstel op papier gezet dat op de gemeen-
teraad van 22 oktober werd behandeld.
Een moderne bibliotheek, aangepast aan de noden en
verwachtingen van vandaag, is meer dan een verzameling
boeken.  Het is een ontmoetingsruimte die heel wat te bieden
moet hebben.  Van badboekjes voor de allerkleinsten, tot
groteletterboeken voor voor wie het lezen minder evident

wordt, van een tijdschrift
over wooninrichting, tot
gratis internetgebruik.  Kort-
om, het leven van A tot Z.
Raadslid Sven Vranken : "Je
houdt het niet voor moge-
lijk, maar tot op vandaag
heeft de stedelijke biblio-
theek van Halle nog geen
draadloos internet.  Als jon-
gere die met internet is
opgegroeid kan ik dat moei-
lijk begrijpen ...  Maar ook
vele ouderen zijn tegenwoor-
dig mee met de digitalise-
ring.  Nu alleen het stads-
bestuur nog ...  De voorde-
len van een draadloze inter-

netverbinding liggen voor de hand.  Je kan er bovendien een
nieuw publiek mee aanspreken en tevens de bibliotheek-
medewerkers enigszins ontlasten.  Draadloos digitale infor-
matie en data opvragen op een plaats waar er reeds veel
fysieke informatie is in de vorm van o.a. boeken en tijdschriften
is onontbeerlijk geworden."
Raadslid en gewezen schepen van cultuur Mark Demesmaeker
beaamt : "Dit is een kleine moeite die voor heel wat bezoekers
een bijkomende service is.  In de vorige legislatuur heb ik als
bevoegde schepen het dossier van de uitbreiding van de cen-
trale bibliotheek voorbereid.  Bedoeling was om er echt een
hedendaagse bibliotheek van te maken.  Helaas zitten die plan-
nen in de koelkast, maar een kleine ingreep zoals we die nu
voorstelden, is toch weer een stap vooruit."

Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie weggestemd.

www.n-va.be/halle

Plaatsen van signalisatie aan
buurt- en voetwegen.

Inpikkend op het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant
om, zonder kosten voor de gemeente, naamborden te plaat-
sen aan wegen die enkel door fietsers en voetgangers ge-
bruikt kunnen worden, stelde N-VA raadslid Marc Sluys op
de recente gemeenteraad voor hiervan gebruik te maken en
een overeenkomst in dat verband af te sluiten met de
provincie.  Marc Sluys : “Op deze wijze kan de stad Halle
volledig kosteloos een aantal voetwegen onder aandacht van
de bevolking brengen, ze beter bekend maken en zo hun ge-
bruik intensifiëren.  Al wat er moet gebeuren is een lijst van
die bestaande voetwegen opmaken, bepalen wat er op het
desbetreffende bord moet komen, en dit ‘verlanglijstje’ op
tijd (dit is vóór 8 november) aan de provincie doorspelen.”

Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie weg-
gestemd.


