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HALLE

Het bestuur van N-VA Halle
heeft het genoegen je uit te nodigen op een

brunchbrunch
met als gastspreker

Elke SleursElke Sleurs
staatssecretaris voor armoedebestrijding,

gelijke kansen, personen met een beperking

en wetenschapsbeleid

7 juni 2015 van 10.00 u tot 14.00 u

www.n-va.be/halle

Het Hals drinkwater zal opnieuw duurder worden.  Nochtans
behoort Halle al tot de gemeenten met de hoogste drinkwater-
prijzen.  De N-VA stemde op de jongste gemeenteraad re-
soluut tegen de verhoging van de drinkwaterprijs.  Voor heel
wat gezinnen is de waterfactuur nu al een zware dobber.

Dit meldt N-VA-fractieleider Wim Demuylder : “Amper
vier maanden na de vorige verhoging gaat gemeentelijke
saneringsbijdrage opnieuw naar omhoog.  Wanneer we dit
vergelijken met de premie voor 2014 zien we een verhoging
van meer dan 25%.  Helaas mocht ons verzet niet baten.  De
prijs gaat fors omhoog”

De drinkwaterprijs in Halle is bij de duurste van Vlaanderen.
Daar bovenop komen dan zowel de bovengemeentelijke als de
gemeentelijke saneringsbijdrage.  De gemeenten kunnen vrij
beslissen over het tarief van deze gemeentelijke saneringsbij-
drage.  Halle kiest voor het hoogste tarief.

N-VA fractieleider Wim Demuylder : “De zeer dure waterprijs
gecombineerd met de voorgestelde saneringsbijdrage van
1,6923 euro/m3 (het maximumtarief) heeft tot gevolg dat de
inwoners van Halle hun water zeer duur betalen.  Voor heel
wat gezinnen is de waterfactuur nu al een zware dobber.  Wij
stelden voor om niet in te gaan op de vraag van de intercom-
munale.  Tevergeefs.”

N-VA Halle wil geen duurder drinkwater



halle@n-va.be

De N-VA fractie heeft in de Halse gemeenteraad een sterk plei-
dooi gehouden om het Hallerbos snel en permanent ver-
keersvrij te maken.  De fractie diende daarvoor een voorstel in
dat verder gaat dan het plan dat het College voor ogen heeft.
Het College wil in fases te werk gaan : een halfslachtige maat-
regel die geen echte oplossing biedt, vindt de N-VA fractie.  N-
VA is wel tevreden dat er onmiddellijk een zone 30 zal worden
ingevoerd in het Hallerbos.  Een overgrote meerderheid in de
gemeenteraad ging onmiddellijk akkoord dit voorstel te steu-
nen.  Hierdoor wordt het bos een stuk veiliger voor recreanten
én voor de dieren.

Raadslid Mennem Dibe diende een amendement in om het
gemotoriseerd verkeer volledig te bannen, en de huidige
regeling op zon- en feestdagen permanent te maken.  Raadslid
Mennem Dibe: "Eens de werken aan het Krabos achter de rug
zijn, staat niets ons in de weg om het Hallerbos eindelijk te ver-
lossen van het gemotoriseerd verkeer.  Dat kan door de door-
gaande wegen, Vlasmarktdreef, Eikendreef, Lorkendreef
permanent af te sluiten tot aan de parking 8 (gelegen vóór de
Achtdreven) en tot aan het kruispunt met de Hallerbosstraat.
Een permanente snelheidsbeperking van 30 km/uur in heel het
Hallerbos kan onmiddellijk ingaan om het sluipverkeer te ont-
moedigen.  Waarom het College in fases wil werken is ons een
raadsel.  Wij vrezen dat die tactiek enkel bedoeld is om te ver-
tragen en uit te stellen.  Eens te meer blijkt het gebrek aan
daadkracht van deze coalitie."

N-VA raadslid Nelly Lanis is Essenbekenaar en weet dat een
verkeersvrij Hallerbos al langer in de beheersplannen van het
Hallerbos staat : "Al van 1997 werd die doelstelling in het be-
heersplan opgenomen. Dat heeft zijn reden : de unieke fauna
loopt natuurlijk gevaar door het doorgaand verkeer.  Halle heeft
veel te lang gewacht en zijn verantwoordelijkheid ontlopen.
Het bos trekt veel sluipverkeer aan, met dramatische gevolgen
voor het dierenbestand.  Natuurpunt bracht de problematiek
onlangs nog opnieuw onder de aandacht, en ook de Milieuraad
wil dat de knoop nu eindelijk wordt doorgehakt.  Wij sluiten
ons daarbij aan."

N-VA gemeenteraadslid en Europees parlementslid
Mark Demesmaeker wijst op de Europese dimensie : "Het
Hallerbos, 535 hectare groot, is het belangrijkste bosgebied
tussen Zenne en Zoniën.  Dit is niet zomaar een natuurgebied,
het behoort tot het Europees Natura2000 netwerk.  Natura2000
is niet enkel ter bescherming van habitats opgericht, maar
draagt ook bij aan soorten-bescherming.  De biodiversiteit in
Europa gaat al jaren achteruit, en het is belangrijk om natu-
urbescherming in Europees verband aan te pakken.  Een uniek
gebied als het Hallerbos moet gekoesterd worden in plaats van
voortdurend geteisterd.  Hard doorgaand verkeer door een bos
van dit kaliber is echt niet meer van deze tijd."

N-VA wil Hallerbos snel en volledig verkeersvrij



Onlangs werd de vernieuwde speeltuin
Joepie heropend.  Deze speeltuin ligt op
een site waar Halse speelpleinwerkingen
plaatsvinden en waar vorig jaar met succes
een inclusiewerking gestart werd.  Er werd
voor maar liefst 135.000 euro geïnvesteerd
in nieuwe speeltuigen.  Door houtrot en slij-
tage was de speeltuin immers aan een
grondige vernieuwing toe.

De speeltuin kreeg een volledige make-
over.  Het ontbreekt zeker niet aan creati-
viteit als we kijken naar de synergie tussen
het bestaande amfitheater en het grootste
vernieuwde speeltuig met theaterdecor.
Een verhard pad werd aangelegd om het
sportveld makkelijker te kunnen bereiken.
Ook de vele glijbanen, schommels (inclusief
de vogelnestschommel) zijn echte trekpleis-
ters.  Een droom van vele kinderen is in ver-
vulling gegaan.

Helaas liet men tal van kansen liggen om
de speeltuin en de speeltuigen ook echt
toegankelijk te maken voor kinderen met
mobiliteitsproblemen.

N-VA gemeenteraadslid Conny
Roekens : “Zonder afbreuk te doen aan de
originaliteit van de vernieuwde speeltuin
stel ik toch vast dat heel wat kinderen met
een beperking op hun honger blijven zitten.
Een nieuw verhard pad dat uitgeeft op een
grote plaats (het sportveld) ... doch  waar
geen enkele extra prikkel te ervaren valt.
Moeten we dit echt als een meerwaarde
zien?  Een vogelnestschommel die wel wat
mogelijkheden biedt voor minder mobiele
kinderen mist helaas zijn doel omdat je
door gras en zand moet klauteren voor je
er in kan.  Tast- en speelwanden op rol-
stoelhoogte, wat ook de hoogte is voor
onze allerkleinste deelnemers aan de
speelpleinwerking, een schommel waar je
ook met de rolwagen kan inrijden, … het
hadden mooie alternatieven kunnen zijn en
hadden bovendien maximale kansen gebo-
den aan andersvalide kinderen.”

Reeds op de gemeenteraad van 24 juni
2014 vroeg Conny Roekens om het begrip
‘Toegankelijkheid’ mee op te nemen in het
selectiecriteria van de gunningprocedure.
En er werden toen beloften gedaan.  Doch
na een bezoekje aan de nu vernieuwde
speeltuin had N-VA gemeenteraadslid
Conny Roekens heel wat vragen inzake toe-

gankelijkheid.  “We kunnen u geen rapport
van het toegankelijkheidsbureau overma-
ken, mevr. Roekens omdat we hen niet be-
trokken hebben bij de werken.”  Dat was
het antwoord dat bij navraag door de stad
gegeven werd.  Blijkbaar zijn 4 tekeningen
dé voorbereiding geweest van een investe-
ring van 135.000 euro !!!

Daarom liet N-VA gemeenteraadslid Conny
Roekens niet na om enkele pertinente
schriftelijke vragen te stellen :
-  Waarom is het begrip toegankelijkheid
nog steeds geen basisaandachtspunt?
-  Waarom werd het Toegankelijkheidsbu-
reau niet formeel betrokken?
-  Bestaat de werkgroep toegankelijkheid in
Halle nog?  Zo ja, wanneer werd deze dan
voor het laatst geconsulteerd?  Werd hij be-
trokken bij dit project?  Wanneer?  Is hier
een verslag van?
Als antwoord werd een zorgvuldig uitge-
werkt verhaal opgedist, doch concrete ele-
menten werden er niet aangedragen, want
oog voor rolstoelen was zeker niet de focus!
Wel onthouden we uit het antwoord van de
betrokken schepen : “Het plaatsen van
kleine spelprikkels (vb. spreekbuizen) zal in
de toekomst onderzocht worden.  Onder-
tussen wordt ook de piste onderzocht om
een snoezelruimte te voorzien in de buurt
van het terras en dit op basis van de spe-
cifieke noden van inclusiekinderen die mo-
nitoren aanbrachten.”
N-VA gemeenteraadslid Conny Roekens zal
er voor blijven ijveren dat het begrip Toe-
gankelijkheid in Halle meer is dan alleen

maar een begrip!

www.n-va.be/halle

Speeltuin Joepie, een gemiste kans



halle@n-va.be
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*  Je kan aan de dis aanschuiven vanaf 10.00 u tot 14.00 u (doorlopend).
*  Om 11.00 u geeft Elke Sleurs ons een klare kijk op haar beleidsdomeinen

en onderhoudt ze ons over haar doelstellingen en initiatieven om die te bereiken.

*  Prijs: Brunch = 10,00 € / met cava = 13,00 €

*  Bevestig je aanwezigheid vóór 1 juni via e-mail : brunchnvahalle@hotmail.com
of per telefoon bij : - Jos Rossie (voorzitter) – 0495 643 704 of

- Geert Guldentops (penningmeester) – 0496 811 444
*  Vooraf betalen hoeft niet, je betaalt ter plaatse !

Turncentrum Start 65 - Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat, 214 - 1501 Buizingen
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Jong N-VA Zenneland, de jongerenafdeling van N-VA Halle /
Sint-Pieters-Leeuw / Beersel / Linkebeek / Sint-Genesius-
Rode / Drogenbos en Pepingen, organiseerde enkele weken
terug een bestuursverkiezing.  Elke Jong N-VA-afdeling kiest
immers om de twee jaar een nieuw bestuur.
Alle N-VA leden jonger dan 31 jaar konden zich kandidaat
stellen en mochten ook hun stem uitbrengen.  De Jong N-
VA’ers verkozen voor de tweede maal Sven Pletincx tot hun
voorzitter.  Sven is 23 jaar en doctorandus chemisch ingenieur
aan de Vrije Universiteit Brussel.  Sinds januari 2013 is hij ook
OCMW-raadslid van de stad Halle.  Sarah Van Hassel, OCMW-
raadslid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en lerares
muzikale opvoeding werd verkozen tot ondervoorzitter.  Nand
Cremers, student geschiedenis aan de VUB, werd verkozen
tot secretaris en mag Jong N-VA Zenneland vertegenwoor-
digen in de Halse Jeugdraad.  Voor de functie van penning-
meester werd de Beerselaar Jeroen Vanzeebroeck verkozen.
Jeroen studeert rechten aan de KU Leuven.  De overige
bestuursleden zijn Dorien Van Hassel, Lien Van Simaey,
Willem Vandenbussche en Sven Vranken.

Sven Pletincx start tweede termijn als
voorzitter Jong N-VA Zenneland

Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van stil-
stand het land terug in beweging krijgen.     Er moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes gemaakt worden
om er als gemeenschap weer op vooruit te gaan.
Dat wil de N-VA
duidelijk maken met
haar nieuwe cam-
pagne “Iedereen
#Helfie”.
Met deze nieuwe
campagne willen wij
duidelijk maken dat
wij als partij werken
aan de verandering
en vooruitgang voor
alle Vlamingen.  En
vooral : dat wij de
Motor van Verande-
ring zijn.

Jos Rossie 
Voorzitter N-VA Halle

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

Lid worden?
Bel René Van Langendijck

02 361.81.28
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Kracht van Verandering,
Motor van Verandering


