
HALLE VERHOOGT BELASTINGEN

DENKEN.DURVEN.DOEN.www.n-va.be/halle

De Halse belastingbetaler wordt het slachtoffer van de botte bijl van de nieuwe
meerderheid.  Zo zal al wie een huis, appartement of grond bezit dieper in zijn
portefeuille mogen tasten.  De stijging van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing (van 1.300 naar 1.580) is buiten elke proportie.  Met dit tarief wordt Halle
de duurste gemeente van de regio en de derde duurste in de hele provincie Vlaams-
Brabant.
Ondanks alle mooie verkiezingsbeloftes van liberalen en socialisten verhoogt Halle
de belastingen.  In ruil daarvoor krijgen we een kleurloze stad waar tal van initiatieven
en projecten verdwijnen in een peperduur zwembadcomplex.

Hoeveel zal u meer betalen?  Lees verder op bladzijde 3!
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V.U.: Jos Rossie
Dekenstraat 26/10 - 1500 Halle

teksten: Wim Demuylder,
Benjamin Swalens, Kris Charlier

eindredac!e & opmaak:
Kris Charlier

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

Lid worden?
Bel René Van Langendijck

02 361.81.28

•
11 januari 2014

nationale N-VA-nieuwjaarsfuif
Flanders Expo - Gent

•
19 januari 2014

nieuwjaarsreceptie N-VA Halle
Vergeet-mij-nietje • Essenbeek

•
22 maart 2014

eetfestijn met spreker
Vergeet-mij-nietje • Essenbeek

Beste medeburger van Halle, bent u er klaar voor?

Bent u er klaar voor om 2014 in te stappen?  Om het
nieuw afvalregime te slikken?  Om de nieuwe belastingen
te betalen?  Om …
Om via via ! want het zelf duidelijk communiceren is
blijkbaar te veel gevraagd ! te vernemen wat het Hals
college nog allemaal gaat uitvinden om ten koste van u en
ons aan "besparingen# te doen opdat megalomane projecten
zouden kunnen gefinancierd worden.
In dit laatste nummer van het huis-aan-huisblad van
N-VA Halle voor 2013 brengen wij u zowel enkele
"wist-je-datjes# als nuttige informatie.  Indien uzelf op- of
aanmerkingen hebt op de gang van zaken of bedenkingen
wil formuleren bij initiatieven die in ons stadje genomen
worden, twijfel dan niet en deel ze ons mee.  Wij doen er
wat mee! 
Niettegenstaande dit alles, wens ik u namens de hele ploeg
van N-VA Halle fijne eindejaarsdagen!

Jos Rossie, voorzitter N-VA Halle.



Huisvuilophaling: meer betalen voor minder service !Huisvuilophaling: meer betalen voor minder service !
Met de nieuwe regeling voor de huisvuilophaling bespaart
de stad weliswaar een pak geld, maar tegelijkertijd gaat een
groot deel van de klantvriendelijkheid verloren.

De Vlaamse Regering heeft de gemeenten maximumtarie-
ven opgelegd voor zowel de belasting op huisvuil als voor
de prijs per vuilniszak.  De maxima bedragen 55 euro per
gezin voor huisvuilophaling en 1,88 euro per vuilniszak.
De Halse meerderheid koos ongegeneerd voor deze maxi-
mumtarieven, waardoor de belasting met 10 percent stijgt
tot 55 euro per gezin en Halle zich bij de duurste tarieven
van heel Vlaanderen schaart.

Feit is dat de stad met het nieuwe ophaalsysteem 300.000
euro bespaart.  Doch de keerzijde van de medaille is dat de
dienstverlening vermindert.  Grof huisvuil zal enkel nog op
vier vaste dagen thuis en na afspraak worden opgehaald.
Wie werkt moet dus verlof nemen om zich te ontdoen van

zijn grof huisvuil en moet 0,26 euro per kilogram betalen.
In de winter wordt GFT-afval
tweewekelijks opgehaald in
plaats van wekelijks zoals nu.
Woont u op een appartement en
heeft u veel keukenafval van fruit
of groenten?  Dan heeft u pech.  U
zult uw stinkende GFT-zak een
week langer binnen moeten be-
waren.
Aan het containerpark komen
files.  Aangezien de gebruiker zal
betalen per gewicht dient alles
gewogen te worden.  Wie ver-
schillende soorten afval kwijt wil,
zal voor elke soort apart gewogen worden en verschillende
keren het containerpark moeten in- en uitrijden.

Dirk Van Heymbeck: “De
belasting op huisvuil stijgt
met 10% tot 55 ! per gezin.”

halle@n-va.be

Halle heeft een samenwerkingsovereen-
komst afgesloten met het Gemeenschaps-
onderwijs voor het gebruik buiten de
schooluren van de nieuw te bouwen
sportzaal van het KTA.  De N-VA juicht toe
dat er werk van wordt gemaakt om de
vraag naar meer sportruimte adequaat in
te vullen.  De zaalsportclubs zijn immers al
vele jaren vragende partij.

Toch heeft N-VA-fractievoor-zitter Wim
Demuylder heel wat bedenkingen bij
deze overeenkomst. Op de recente
gemeenteraad schotelde hij de schepen

van Sport een aantal kritische vragen voor
over de bijdragen in het energieverbruik, de
kleine herstellingskosten en het dagelijks
onderhoud.  Ook de verdeling van de grote
herstellingskosten en het technisch onder-
houd kwam aan bod.  Allemaal kosten
waarvoor de stad zich wel engageert, maar
waarover in de overeenkomst niets con-
creets te vinden is.  De antwoorden van de
schepen konden niet overtuigen.  Voor
Wim Demuylder is het ook eigenaardig dat
er over deze zaken evenmin iets terug te
vinden is in de strategische meerjaren-
planning.

Willy Belsack: “Grijp deze kans en
herzie dit peperduur prestigeproject.”

DE ‘NEVER ENDING STORY’ VAN HET HALSE ZWEMBAD

Negatief advies Stedenbouw vertraagt aanvang bouwwerken

Stad  Halle sluit samenwerkingsakkoord met KTA

Tijdens de verkiezingscampagne 2012
zwoer CD&V-schepen Bellemans dure
eden: “De bouw van het zwembad start in
2013” en nog “Eerste spadesteek zeker
volgend jaar”.  Niks van dat alles blijkt nu.
De Vlaamse Dienst voor Stedebouw heeft
de plannen van de stad Halle en Sport-
oase op een aantal punten teruggefloten
en gevraagd ze te herzien en aan te pas-
sen aan de geldende bouwvoorschriften.
Hierdoor moeten de gewijzigde plannen
opnieuw de aanvraagprocedure door-
lopen en loopt de bouw van het zwembad

verscheidene maanden vertraging op.
Doch tegelijkertijd is dit een unieke kans
om het geweer van schouder te verande-
ren.  De stad zit immers in slechte finan-
ciële papieren.
De oproep van de N-VA bij monde van
gemeenteraadslid Willy Belsack is klaar en
duidelijk: “Stop met dit peperduur prestige-
project dat de Halle-naar handenvol geld
kost.  Dit project is te groot voor Halle.  Wij
vragen de plannen te herzien.  Geef Halle
wel een zwembad, maar dan een dat
betaalbaar is, op maat van de stad.”

Wim Demuylder: “Enerzijds gaat men vanuit
besparingsoverwegingen heel wat zaken afschaf-
fen en anderzijds worden er voortdurend nieuwe
akkoorden afgesloten zonder rekening te houden
met de financiële implicaties.”



Toen bekend werd dat bij de vernieuwing van de rijweg in de
Eglantierstraat te Lembeek ook de riolering onder handen zou
genomen worden, ontstond er heel wat ongerustheid bij de be-
woners.  Vooral de verplichte aansluiting op de gescheiden rio-
lering (en de daarbij horende persoonlijk te betalen kosten) is
voor heel wat inwoners een zware dobber.  De infoavond geor-
ganiseerd door de stad kon deze ongerustheid niet temperen.
Zeker niet wanneer nadien ook nog bleek dat de schepen van
openbare werken en het studiebureau uitgingen van verkeerde
rioleringsplannen.  De vraag van het buurtcomité aan het college
om een scheiding van afvalwater en hemelwater slechts te ver-

plichten bij renovatie van de bestaande woningen bleef tot op heden onbeantwoord.  De N-VA is van mening dat
het uitvoeringsplan hiermee rekening zou moeten houden.

www.n-va.be/halle

Eglantierstraat, hoe moet het nu verder?

Hoeveel zal u volgend jaar extra betalen?
N-VA Halle berekent het graag voor u.
Hieronder vindt u reeds enkele voorbeelden.

“166.  We streven ernaar om de aanvullende
personenbelasting (7,9%) en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing (1.300 opc.) op het
huidige peil te behouden. Deze maatregelen,
gekoppeld aan een zuinig beheer van de overheids-
middelen, het gericht zoeken naar subsidies bij de
hogere over-heden en een gewestelijke compensatie
voor het afschaffen van de pest- en forfaitaire
belastingen (een sp.a-voorstel in het Vlaams Parle-
ment), moeten zorgen voor een financieel gezonde
stad die haar inwoners een kwaliteitsvolle dienst-
verlening kan aanbieden en een actief sociaal beleid
kan uitvoeren.”

Citaat uit het verkiezings-
programma van sp.a

“Vanuit de vaste overtuiging dat de belastingen al
hoog genoeg zijn en dat het een overheid niet
toekomt om haar burgers, die ook onder de crisis
lijden, nog verder onder druk te zetten, weigeren wij
om in te zetten op de gemakkelijkheidsoplossing van
andere partijen: het verhogen van de belastingen.
Geen sprake van! Halle doet het qua belastingen
tamelijk goed in vergelijking met andere steden van
dezelfde omvang en functies en dit moet zo blijven.
Wij zullen dus geen nieuwe belastingen aan-
vaarden en bovendien ijveren om de bestaande
lasten te verminderen.”

Uit het Open-Vld verkiezingsprogramma
zoals verschenen op hun website in de rubriek :

"Een financieel gezonde stad".

Wenst u ook te weten hoeveel belasting u volgend jaar zal betalen?
Stuur een mailtje naar: halle@n-va.be

of een briefje naar: N-VA Halle, Broekborre 55.02, 1500 Halle.
Wij contacteren u dan zo spoedig mogelijk.

Conny Roekens: “Mijn gezin
wordt zwaar getroffen, 75 !
extra betalen!”

type woning gezinssituatie k. i. belasting belasting u betaalt de rekening
niet geïndexeerd in 2013 in 2014

vrijstaand Lembeek gezin met 3 kinderen 635 ! 256,17 ! 297,74 ! 41,57 +16 %
driegevel Buizingen gezin met 3 kinderen 926 ! 468,20 ! 543,88 ! 75,68 +16 %
tweegevel Buizingen gezin met 2 kinderen 988 ! 589,20 ! 684,45 ! 95,25 +16 %
vrijstaand Buizingen koppel zonder kinderen 1098 ! 799,35 ! 928,57 ! 129,22 +16 %
appartement St-Rochus alleenstaande 1133 ! 824,83 ! 958,17 ! 133,34 +16 %
appartement Halle gepensioneerd koppel 1425 ! 1.037,40 ! 1.205,11 ! 167,71 +16 %
vrijstaand Essenbeek koppel zonder kinderen 2332 ! 1.697,70 ! 1.972,16 ! 274,46 +16 %

HALLE VERHOOGT OPCENTIEMEN

Adieu verkiezingsbeloftes !


