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HALLE

Mijn eerste dertig levensjaren woonde ik in de Sint-Rochus
wijk.  Intussen woon ik meer dan twintig jaar in Breedhout en
maak als sinds 2000 deel uit van de gemeenteraad.

Voor een lokaal politicus moet het de permanente uitdaging
zijn om de stadsfinanciën stevig onder controle te hou-
den.  Verder moet men werk maken van een net onderhouden
openbaar domein met voldoende open ruimten.  Een
veilige en leuke stad om in te leven is de ambitie.

Ook het verenigingsleven speelt een belangrijke rol en
moet de nodige ondersteuning krijgen.  Sport geniet mijn bij-
zondere aandacht.  Jong en oud moeten op een gezonde en
kwaliteitsvolle manier kunnen bewegen en sporten.

Mobiliteitsproblemen in Halle leggen een hypotheek op
onze leefbaarheid.  Het beleid moet mensen er toe aanzetten
om de juiste keuze van vervoermiddel te maken.  Zelf
geloof ik sterk in het verhaal van meer mensen op de fiets.
Steden die in het verleden reeds die keuze hebben gemaakt
plukken er nu de vruchten van.

De vrijwaring van het Vlaams karakter van Halle is en blijft
een noodzaak.  Dit kan door het Nederlandstalig straat-
beeld op een positieve manier te blijven promoten.  Kennis
van onze taal is de belangrijkste vereiste voor wie zich hier
blijvend wil vestigen.

Stellen dat de toenemende vergrijzing op ons af komt, is een
open deur intrappen.  Het hoeft dan ook geen betoog dat
de rol van het OCMW heel belangrijk blijft.  We staan voor
budgettaire uitdagingen waar we een gepast antwoord
moeten op vinden.  Door reeds jaren intensief mee te
werken om heel secuur om te gaan met de financiën
van het OCMW, zijn we op goede weg om onze maatschap-
pelijke organisatie gezond te houden.
Naast het financiële plaatje blijven wonen, zorg op maat en
sociale hulp en ondersteuning uiteraard dé peilers van een
OCMW.  Door zorgvuldig om te gaan met de centen van de
burgers, willen we absoluut niet inboeten op deze peilers,
integendeel!  Een degelijke huisvesting en een per-
soonlijke zorg blijven basisbehoeften.  We blijven dan ook
investeren in kansen voor alle inwoners.  Zo verfraaien en
renoveren we onze woongelegenheden en stemmen we onze
zorg af op de behoeften van inwoners met een verminderde
zelfredzaamheid.  Sociale materie is en blijft een passie.
Na de verkiezingen in 2012 koos ik opnieuw bewust voor het
OCMW om verder mijn steentje bij te dragen.  Het blijft
enorm boeiend om mij steeds meer te verdiepen in deze ma-
terie en als fractieleider onze OCMW-fractie bij te staan.  Als
je vragen hebt over woonmogelijkheden, thuiszorg, onder-
steuning of andere sociale onderwerpen die bij het OCMW
aan bod komen, kan je altijd bij ons terecht. 

N-VA HALLE STELT MET TROTS
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Sven Pletincx
ocmw-raadslid

Ik ben net 47 geworden en zit met 2 pu-
berende kinderen.
Mijn studies deed ik in het Heilig-Hart-
instituut.
Komende vanuit het Brusselse en nu
toch al een 20 tal jaren wonende in
Halle, besef ik dat we in deze Vlaamse
stad onze roots echt moeten be-
hoeden en beschermen.  Onze taal,
onze cultuur, ons eeuwenoud erfgoed
blijvend verdedigen, is voor mij essen-
tieel.  De verfransing is een sluipend gif,
ook in het Halse onderwijs.  Halle is de
meest zuidelijke stad van de Nederlan-
den en moet dus kost wat kost Neder-
landstalig blijven.

Ik woon in Buizingen en heb 3 schatten
van kinderen met wie ik zoveel mogelijk
leuke tijden tracht te beleven.  Als ge-
meenteraadslid ben ik actief in de com-
missie Financiën en Sociale aange-
legenheden.

Ik streef ernaar om van Halle een
veilige en leefbare stad te maken
waar onze kinderen ongestoord kunnen
opgroeien.  Werken aan mobiliteit is
zeer belangrijk en daar is nog veel werk
aan de winkel.

Op zondag 14 oktober 2012 hebben wij
onder mijn voorzitterschap een ongeziene
verkiezingsuitslag behaald, waarna we he-
laas naar de oppositie werden verwezen.
Wat onze stad aangaat blijf ik bijzondere
aandacht schenken aan de financiën :
het huidige jojo-beleid is een stad als
Halle onwaardig.  Eerst wordt er een zo-
gezegd deficiet ingeroepen om allerlei ver-
hogingen (onder meer de onroerende
voorheffing) door te voeren, om dan een
jaar later met een schijnbaar overschot te
staan pronken.  Halle moet slim bespa-
ren en eventuele overschotten moeten
aangewend worden om aan investerin-
gen en toekomstige verplichtingen te
kunnen voldoen.

Ik ben 26 jaar (geboren op 6/10/1988)
en ik werk als vereffenaar overheids-
opdrachten bij het departement Mo-
biliteit en Openbare Werken, voor de
Vlaamse Overheid.  Ik zetel in de com-
missie Patrimonium, Onroerend erf-
goed en Infrastructuur alsook in de
Halse Milieuraad.  Naast mijn job en
mijn politieke bezigheden zijn bloemen
mijn grote passie.

Mijn interesses zijn :
Politiek, floristiek, digitale fotografie, so-
ciologie, psychologie, onderwijs, mana-
gement, openbare besturen en recht.  Ik
ben jong en ik wil wat.

Willy Belsack
gemeenteraadslid

Sven Pletincx is de oudste zoon van een
Vlaams-Hals gezin met 3 kinderen. Hij
studeerde Ingenieurswetenschappen aan
de VUB en momenteel doctoreert hij als
burgerlijk ingenieur.  Sven is de jongste
politicus van Halle.  Naast de OCMW-
raad zetelt hij in het comité Woon en
Zorg van het Halse OCMW.  Naast zijn
inzet voor ouderen is het jeugdbeleid
van de stad één van de vele aandachts-
punten waarop Sven zich focust.  Hij stond
immers mee aan de wieg van de Jong N-
VA afdeling van Halle, waar hij bezig is
aan een tweede termijn als voorzitter.
Ook staat hij regelmatig aan de tapkraan
in jeugdhuis Eenders.

Mijn vrouw en ik trekken er graag op uit
om kennis te maken met andere vol-
keren en culturen en tegelijk hou ik van
mijn eigen taal en cultuur.  Daarom
wil ik me met veel overtuiging inzetten
voor een Vlaams en veilig Halle.

Ik pleit voor vlottere parkeermo-
gelijkheden en een betere mo-
biliteit voor de eigen bewoners en voor
senioren, voor mensen met een beperk-
ing en voor mensen met kinderen.

Veilige en goed onderhouden voet-
paden zijn een prioriteit.
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Begin dit jaar ben ik – met enige pijn in
het hart – van het rustige Essenbeek naar
het … eigenlijk even rustige Buizingen ver-
huisd.  Ik ben een 30 jarige web specialist.
Ik hou mij bezig met het schrijven en
maken van websites en mobile applicaties
voor een internationaal bedrijf.
Als raadslid ben ik lid van de commissie
Vrije tijd & Welzijn.  En ben ik lid van
de bibliotheekraad.  Daarbuiten heb ik een
passie ontwikkeld voor alle ‘groene’ dos-
siers : openbaar groen, energie, nuts-
voorzieningen, duurzaamheid, digitalise-
ring, ...  Verder ben ik nauw betrokken bij
dossiers over jeugd, cultuur en stede-
lijke ontwikkeling.

Niet geboren, wel opgegroeid in Halle als
derde van vijf zonen.  Na mijn studies in
Leuven, geef ik nu les in Lennik.  Ik zetel
in het Sociaal Comité van het OCMW, dat is
het comité dat o.a. al dan niet leefloon toe-
kent.  Het werk in dit comité is zwaar, maar
boeiend.  Het is constant het juiste even-
wicht zoeken tussen mensen in nood
helpen en er tegelijk over waken dat men
geen misbruik maakt van het systeem.
Dit laatste is jammer genoeg regelmatig
het geval.  Ik was dan ook tevreden dat we
vorig jaar gestart zijn met een controlecel
om fraude tegen te gaan.  Elke euro die on-
terecht wordt uitbetaald, gaat ten koste
van iemand die het echt nodig heeft. 

45 jaar, woonachtig te Buizingen samen
met mijn vrouw Veerle en kinderen Kobe,
Mirte en Jade.  Werkzaam in het UZ
Brussel als medisch laboratoriumtech-
noloog op de kwaliteitsdienst.
Lid van : commissie Openbare werken en
Mobiliteit, rvb cc ’t Vondel, rvb bibliotheek,
rvb erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en
bestuur N-VA Halle.
Aktief als voorzitter van de ouderraad
Heilig-Hart & College (Halleweg) en als
jeugdtrainer bij KHO Huizingen U17.
Verwezenlijkingen : correcte weegschalen
in containerpark en eerste defribrillator die
24/7 bereikbaar is (op de Grote Markt).

Geboren en getogen in Essenbeek, ge-
huwd met JP Gremmelprez, moeder van
Siska, Koen en Dries en werkzaam als ont-
haalbediende bij personeelszaken.  Nieuw
in de politiek maar van jongsaf betrokken
bij het verenigingsleven.  “Als oud-chiro-
leidster en nu actief in de parochiale
werking, wil ik het sociaal-cultureel leven
in Halle ondersteunen en de groene
ruimten dicht bij de mensen behouden
en niet opofferen aan allerlei bouwpro-
jecten”.  Concreet steunt ze reeds jaren
het behoud van de vijver van Essen-
beek.  Het Vlaams karakter van Halle
bewaren en werken aan een verkeers-
veilige stad is eveneens een strijdpunt.

Geboren in 1969.  Seniorenconsulent
van opleiding.  Professioneel : project-
verantwoordelijke in de zorgsector.  Een
gedreven rol in de gemeenteraad : de
meerderheid het vuur aan de schenen
leggen door voortdurend te vragen om
verduidelijking en toegevoegde
punten naar voren te brengen.  De na-
druk van haar inzet ligt op OCMW, alge-
meen welzijn, sociale zaken en mobi-
liteit.  Inspraak en participatie voor
iedere burger is haar stokpaardje.  De
rechtenverkenner is dankzij haar een
feit geworden in Halle.  Aandacht voor
ouderen en mensen met een
beperking (automatische deur aan ‘t
Vondel, eigen parkeerplaatsen, ...)

Dag allemaal.  Jullie kennen mij vooral als
de eigenaar van Café Blue Note op de
Grote Markt, een bruine kroeg vlak naast
de onlangs zo mooi gerestaureerde Sint-
Martinus Basiliek.  Sinds 2013 zetel ik als
overtuigd vlaamsgezinde in de ge-
meenteraad.  Ik zetel ook in de com-
missie Openbare werken en Mobili-
teit en volg de vergaderingen van de
Gecoro.  Als (belanghebbende) zelfstan-
dige heb ik veel aandacht voor de lo-
cale economie.  Het politieke beestje
heeft mij zo erg gebeten dat ik mij ga in-
schrijven aan de VUB om politieke en so-
ciale wetenschappen te studeren.  Ik ben
van plan nog veel van mij te laten horen.
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Mark Demesmaeker
gemeenteraadslid

Europees Parlementslid

Onze kopman Mark Demesmaeker, gemeenteraadslid en Europees parlementslid,
bewijst verkiezing na verkiezing dat hij de populairste politicus is van Halle.

Mark verdiende zijn sporen in het Vlaams parlement waar hij zich ontpopte tot
dé verdediger van de Vlaamse Rand en onder andere mee aan de basis lag van de
eigen Vlaams MUG dienst voor Halle.  Ook in het Europees Parlement heeft hij
op korte tijd zijn stempel weten drukken.  Poetin zette hem op zijn zwarte lijst
door zijn opvallend werk in de commissie Buitenlandse zaken en in de commissie
Leefmilieu tekent hij momenteel mee de vernieuwde Europese milieuwetgeving uit
rond biodiversiteit, afvalbeheer en kringloopeconomie.  Thema’s die ook
lokaal hun weerslag krijgen.  Hij wordt in andere regio’s zoals Schotland, Catalonië
en Baskenland op handen gedragen voor zijn actieve solidariteit met hun streven
naar meer erkenning en zelfbestuur.  De ervaring op het hoogste niveau wil hij
uiteindelijk aanwenden voor Halle.  Want als gewezen schepen laat de lokale poli-
tiek hem niet los en hij volgt het reilen en zeilen in gemeenteraad nauwgezet op. 

“De Europese arena is boeiend en leerrijk.  Ik geef er Vlaanderen en onze streek
een stem.  Maar mijn hart klopt hier in Halle.  In 2018 sta ik klaar voor Halle.  De
Hallenaars zijn niet vergeten hoe de democratie verkracht werd … wij ook niet.
Halle heeft vernieuwing nodig, en in 2018 krijgen ze de kans om dat waar te
maken.  Ik wil opnieuw als kopman aantreden en ben kandidaat-burgemeester.
Als kopman volg ik natuurlijk het algemeen beleid op, met toch speciale interesse
voor milieuthema’s.  Maar ook de andere uitdagingen zoals mobiliteit, parkeerbeleid
en ruimtelijke ordening krijgen de nodige aandacht.  Er is een grens aan de groei
van Halle.  De ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten hebben lang vrij spel gekre-
gen en konden hun bouwwoede ongeremd botvieren.  We hebben onze limieten
bereikt.  Bovendien zorgt het extra verkeer er voor dat de stad steeds vaker stil-
staat.  Er moet actiever ingezet worden op vlottere mobiliteit en de parkeer-
balans moet kloppen.  Halle moet een aantrekkelijk en goed bereikbaar regionaal
winkelcentrum blijven.  Ook de strijd tegen de verfransing blijft belangrijk.  Dit
stadsbestuur is lakser dan het voorgaande.  We mogen niet de grijze slaapstad
van het grote Brussel zijn, maar moeten onze eigenheid als regionaal centrum
gastvrij én zelfbewust uitstralen.  Eén van de troeven is een sterk cultuurbeleid.”

Ik ben geboren en getogen in Halle.  In
2012 stelde ik me bij de verkiezingen
kandidaat op zowel de lijst van de ge-
meente als die van Vlaams-Brabant en
ik werd verkozen op beide lijsten.
In de provincie volg ik de materies op
rond regionaal beleid en tewerk-
stelling, het PIVO (Relegem) en de
POM.  Deze laatste zorgt o.a. voor de
reconversie van de Manchestersite in
Huizingen.
De werking, de vernieuwingen en de re-
alisaties in het Domein van Huizin-
gen worden door onze partij van nabij
opgevolgd.  Zo werden recent over-
tredingen op de taalwetgeving aange-
kaart.
Er gaat ook heel wat aandacht naar de
bewegwijzering van de wandelwe-
gen en het uitbouwen van een fiets-
snelweg.
Ook in mijn stad Halle wil ik met een
open doch kritische blik naar de
toekomst kijken.  Het ondersteunen
van vrijwilligers die werken om de
stad bruisend te houden, is voor mij dan
ook een belangrijk item.


