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V.U.: MARK DEMESMAEKER, BERGENSESTEENWEG 81/42, 1500 HALLE

De A8 weegt al jaren zwaar door op de verkeersleefbaarheid van 
Halle. Grondig studiewerk en uitgebreid overleg wezen uit dat 
een allesomvattende tunneloplossing de beste optie is om die 
verkeersleefbaarheid te verhogen. Alleen is dat plan doorheen de 
jaren zo duur geworden dat het de komende 10 jaar on hold zou 
moeten gezet worden om budgettaire redenen. “En dat kan abso-
luut niet”, zegt N-VA Halle-voorzitter Mark Demesmaeker. “Het 
stadsbestuur moet dringend de kaart trekken van een realisti-
sche oplossing die wél op kortere termijn realiseerbaar is”. 

Vlaams minister van Mobiliteit Weyts wil de gevaarlijke 
kruispunten zo snel mogelijk aanpakken met een brug/tunnel- 
oplossing. “N-VA Halle deelt deze visie want ze biedt een dubbel 

voordeel”, zegt Demesmaeker. “Enerzijds kan al op kortere ter-
mijn de spade in de grond, en anderzijds hypothekeert de brug/
tunnel-oplossing ook het ruimere tunnelplan niet. Bovendien 
zijn nog een aantal quick wins mogelijk. We denken dan heel 
concreet bijvoorbeeld aan een verlaging van de snelheid van 90 
naar 70 km/u, veiliger oversteekplaatsen en een verbod om nog 
langer een U-bocht te maken ter hoogte van het kruispunt met 
de Halleweg”.

N-VA-raadslid en fervent fietser Wim Demuylder nam deel aan 
de actie ‘30 dagen fietsplezier’ van de Vlaamse overheid. Tussen 
1 en 30 april deed hij dagelijks één van zijn verplaatsingen per 
fiets. Na 30 dagen stond de teller op 1210 minuten.

N-VA Halle pleit voor  
realiteitszin in dossier A8
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Meer weten over de standpunten van N-VA Halle in dit dossier? 
Contacteer dan gemeenteraadsleden Mark Demesmaeker en 
Wim Demuylder via onze website www.n-va.be/halle
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Volg N-VA Halle ook via www.n-va.be/halle,  Facebook (N-VA Halle) en Twitter (@nvaHalle). Zo blijf je perfect op de hoogte.

N-VA Halle wil opnieuw sociaal restaurant in de stad

N-VA Halle wil dat het stadsbestuur opnieuw werk maakt van een sociaal restaurant. “De stad Halle 
beschikt met het leegstaande cafetaria van ‘t Vondel over een droomlocatie en er is ook voldoende deskundig 
en gekwalificeerd personeel om dit project op te starten en te begeleiden”, zegt N-VA-gemeenteraadslid 
Conny Roekens.

“In zo’n sociaal restaurant kunnen langdurig werkzoekenden 
werkervaring opdoen en zich zo makkelijker integreren in onze 
samenleving. Naast de stad kunnen ook het OCMW en de 
verschillende organisaties in de zorgsector daar een rol in spelen”, 
vindt Roekens. 

In het verleden had Halle trouwens al een sociaal restaurant 
(Comida Deliciosa, nvdr) en dat was een groot succes. 
Burgemeester Dirk Pieters zegt dat de stad een nieuw sociaal 
restaurant zeker ziet zitten en dat er momenteel verschillende 
pistes worden bekeken. 

“We beseffen natuurlijk heel goed dat de middelen niet 
onbeperkt zijn, maar een degelijk stadsbestuur moet naast de 
vele prestigeprojecten ook ondersteuning bieden aan sociale 
projecten”, zegt Roekens. “N-VA Halle pleit dan ook voor een 
grondig onderzoek dat alle mogelijkheden in kaart brengt om 
op relatief korte termijn opnieuw een sociaal restaurant in Halle 
mogelijk te maken”.

Sterft de Buizingse voetweg een stille dood?
Of komt er toch nog een oplossing?
Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft op 4 februa-
ri 2016 een besluit geformuleerd naar aanleiding van het be-
roep dat N-VA-gemeenteraadsleden Conny Roekens en Dirk 
van Heymbeeck hadden ingediend tegen het afsluiten van de 
Buizingse voetweg. Er komt alleszins schot in de zaak. 

Tegen het afsluiten van deze voetweg die een binnendoorver-
binding vormt tussen de Kleutersbaan en de Degelaenstraat was 
eerder ook al beroep aangetekend door de wijkbewoners. 

De provincie wou niet tussenbeide komen in de grond van de 
zaak en wou ook de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid niet 
uitspreken. Maar, en dat is erg belangrijk, de provincie heeft wél 
één van de voorwaarden in de bouwvergunning van kleuter-
school ‘De Buiteling’ geschrapt. Concreet zegt de provincie dat 
het afleveren van een bouwvergunning mogelijke oplossingen 
voor het behoud van de voetweg niet mag hypothekeren, los van 
de oprichting van het nieuwe schoolgebouw. 

“Een belangrijke stap in dit dossier”, zeggen N-VA-gemeente-
raadsleden Roekens en van Heymbeeck. “Met goede construc-
tieve gesprekken en oplossingsgericht denken moet het mogelijk 

zijn om een geschikt lokaal alternatief te vinden dat zo dicht 
mogelijk aansluit bij de bestaande voetweg.”, besluiten ze.

Meer weten over de standpunten van N-VA Halle in  
dit dossier? Contacteer dan gemeenteraadslid Conny 
Roekens via onze website.

Meer weten over de standpunten van N-VA Halle in dit dos-
sier? Contacteer dan gemeenteraadsleden Conny Roekens 
en Dirk van Heymbeeck via onze website.

 Conny Roekens en Dirk 
van Heymbeeck: “Een 
constructieve oplossing 
voor de voetweg is 
mogelijk.”
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www.n-va.be/halle

Halse stadsgebouwen krijgen eindelijk volwaardig  
draadloos netwerk

Assistentiewoningen Essenbeek: 
Heel wat problemen, toch stedenbouwkundig attest

Vanaf 2017 zullen alle stadsgebouwen eindelijk 
draadloos internet hebben. Een pluim op de hoed van 
N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Vranken.

“In 2014 veegde de Halse meerderheid mijn voorstel om draadloos 
internet te voorzien in de stedelijke bibliotheek van tafel. 
Argument was toen dat de stad dit wilde kaderen in een ruimer 
plan dat in 2015 zou uitgerold worden”, zegt Sven Vranken.

Maar in 2015 gebeurde helemaal niets. Op de gemeenteraad van 
maart 2016 confronteerde Sven Vranken de bevoegde schepen met 
zijn belofte die nog altijd niet was hardgemaakt. En mét succes.

“De meeste steden staan op dit vlak al veel verder, maar beter 
laat dan nooit”, zegt het gemeenteraadslid. “Draadloos internet 

in stadsgebouwen helpt niet alleen om een stad te moderniseren, 
het is bij uitstek ook een sociale maatregel. Eentje die mensen 
dichter bij elkaar brengt en de sociale samenhang bevordert. Voor 
mij is dit dossier het bewijs dat deze stijl van oppositie voeren 
aanslaat: in een klimaat van positivisme, constructieve voorstellen 
formuleren die voor elke Hallenaar een meerwaarde betekenen.”

Het schepencollege heeft een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de bouw van een seniorie met 18 erkende 
assistentiewoningen langs de vijver in Essenbeek. “Op het eerste gezicht geen probleem, want de inplanting is voorzien in een 
woonzone aan de Nijvelsesteenweg”, zegt N-VA Halle gemeenteraadslid Nelly Lanis. “Alleen zijn een hele reeks voorwaarden 
niet vervuld. Zo moeten erkende assistentiewoningen verbonden zijn met een woonzorgcentrum en dat is hier niet het geval.”

En dat is niet alles. Er kunnen maar 16 van de 18 voorziene 
assistentiewoningen gerealiseerd worden omdat de linkergevel 
voorbij het perceel van de bouwheer is ingetekend. De helling 
van de ondergrondse parkeergarage is ook niet in orde en de 
kelderverdieping ligt deels in overstromingsgebied.

En toch werden de bezwaarschriften van de omwonenden 
gewoon aan de kant geschoven en kreeg de bouwheer zijn 

stedenbouwkundig attest in de bus. “Onbegrijpelijk en een 
regelrechte kaakslag voor de omwonenden”, vult N-VA Halle 
gemeenteraadslid Sven Vranken aan. 

“Bovendien getuigt dit niet van correct bestuur. Het schepen-
college had dit plan ongunstig moeten adviseren en pas een 
vergunning afleveren als aan alle voorwaarden voldaan is. En niet 
omgekeerd.”

Meer weten over de standpunten van N-VA Halle in dit 
dossier? Contacteer dan gemeenteraadslid Sven Vranken 
via onze website.

Meer weten over de standpunten van N-VA Halle in dit dossier?  
Contacteer dan gemeenteraadsleden Nelly Lanis of Sven Vranken via onze website.

Sven Vrancken: 
“Draadloos internet 
in openbare 
gebouwen is ook een 
sociale maatregel.”

Nelly Lanis aan de plaats waar straks 
18 assistentiewoningen komen. 
“Er zijn nochtans nog heel wat 
voorwaarden die niet vervuld zijn.”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


