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BEDANKT 
WILLY BELSACK!
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Willy Belsack heeft om gezond-
heidsredenen beslist zich te laten 
vervangen als gemeenteraadslid. 
Een moedige beslissing die wij met 
respect behandelen.

Willy werd op de N-VA-lijst in 2012 
met klank als oudste kandidaat verko-
zen en vulde vanaf zijn eedaflegging 
in januari 2013 zijn mandaat met volle 
overgave en met erkenning voor de 
waarden van zijn partij in. N-VA Halle 
is hem daar bijzonder dankbaar voor. 
De gedrevenheid waarmee hij zijn 
standpunten en zijn overtuiging in alle 
omstandigheden verdedigt is door 
eenieder gerespecteerd.

Wij wensen Willy namens N-VA Halle 
van harte te bedanken voor die vele 
jaren van onbaatzuchtige inzet voor 
de waarden van zijn partij, de N-VA.

Sterkte, Willy in je moedige strijd 
tegen je ziekte.

Jos Rossie

Voorzitter N-VA Halle

Dan toch! De achter het oud stadhuis 
tijdelijk gesneuvelde parkeerplaat-
sen voor personen met mobili-
teitsproblemen kregen een nieuwe 
locatie.

N-VA-gemeenteraadslid Conny 
Roekens: “Jammer dat deze zaak eerst 
zoveel media-aandacht moet krijgen 
vooraleer er wat aan gedaan wordt! Het 
was een lange weg, maar ik hield vol! 

Toen ik begin mei de betrokken dienst 
vroeg om een overzicht te krijgen van 
al de openbare publieke parkeerplaat-
sen voor personen met mobiliteitspro-
blemen, bleef het stil aan de andere 
kant van de lijn. Ook het antwoord op 
de vraag naar het aantal op naam voor 
de eigen woning aangevraagde par-
keerplaatsen bleef onbeantwoord. Men 
zou er werk van maken en in de loop 
van september mij deze lijsten over-
maken. Ondertussen zijn we begin 
november … we wachten af! Ik blijf het 
alvast voor u opvolgen.”

“Tegelijkertijd bracht ik het punt op de 
agenda van de gemeenteraad in mei, 
en kreeg daar wel de nodige aandacht 
en prioriteit. Na eerst wat knoeien met 
verkeersborden die regelmatig met 
de verkeerde kant naar de chauffeurs 
stonden, heeft men dan toch zes duide-
lijke, vaste parkeerborden geplaatst ter 
hoogte van Café de Sleutel.

Jawel! We moeten wel af en toe horen 
van de meerderheid dat de plaatsen er 
nu zijn, maar vaak leeg staan. Dat klopt 
en geven weook toe! Maar wie verder 
durft te kijken, ziet ook dat de andere 
plaatsen vandaag vaak leegstaan, dat 
heel wat winkels leegstaan … Vandaag 
is het niet gezellig of gemakkelijk om 
in Halle te gaan winkelen. Maar dat 
mag niet wegnemen dat iedereen wel 
de ‘kans’ moet krijgen. De N-VA is 
tevreden met de aandacht dat dit punt 
kreeg. We kijken allemaal uit naar de 
laatste fase van dit stukje stadsvernieu-
wingsproject, zodat het voor iedereen 
opnieuw aangenamer wordt om in 
Halle te komen winkelen.”

Eindelijk aangepaste  
parkeerborden

zat. 14 november (vanaf 17.00 u)
zon. 15 november (vanaf 11.30 u tot 15.00 u)

zaal DON BOSCO
Alsembergsesteenweg 130 - Buizingen

pensen, steak, koninginnenhapje, ...
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Het schepencollege is van plan om het pleintje/parking recht tegenover 
de Leopold Deboeckstraat, het ‘Dynastieplein’ te noemen. Dat deed bij 
 N-VA-raadslid Jo Lories de wenkbrauwen fronsen. “Ging men echt een plein 
noemen naar een Chinees restaurant? Dat op zijn beurt genoemd werd naar 
de fameuze keizerlijke periode in het China van een paar eeuwen geleden? 
Of ging het over die fameuze Amerikaanse tv- reeks uit de jaren tachtig? 
Nee, dat dus ook niet.” Het is omdat de andere straten in de buurt vernoemd 
zijn naar koninklijke familieleden. Aha. Daarom dus. De link is vlug gelegd 
en de hulpdiensten zouden dan ook vlugger weten waar ze moeten zijn bij 
een eventuele interventie. “Want die hebben natuurlijk nog geen deftige gps, 
laat staan dat ze van Halle zelf zijn”, zegt Jo cynisch. “Overigens, het woord 
‘dynastie’ wordt in die context niet meer gebruikt sinds de Koningskwes-

tie. Men heeft het nu over het Koningsfeest of dag van de Koning. Dus ‘Koningsplein’ zou juister zijn. Hoewel, het 
‘Mingplein’ zou beter klinken”, lacht Jo. 

www.n-va.be/halle halle@n-va.be

Tijdens de bespreking van de plannen van Unizo 
om de handelskern te versterken legde N-VA-raads-
lid Jo Lories de schepen van Lokale Economie op 
de rooster. Door de vele werken in de stad zien heel 
wat handelaars hun omzet dalen. Ook de communi-
catie kan beter en zorgt regelmatig voor wrevel. 

Op zijn vraag naar ondersteunende maatregelen op 
korte termijn kreeg raadslid Lories geen antwoord. 
Verder kwam het gebrek aan initiatieven voor de 
handelaars buiten het centrum aan bod, zoals het 
feit dat de Sint-Rochus braderij niet doorging. 

Ook hier wist schepen Buelinckx geen antwoord 
te geven. Het ontbreekt de schepen duidelijk aan 
ideeën om een echt beleid op maat van de hande-
laars te voeren.

Raadslid Jo Lories: “Veel handelaars maken zich zorgen 
over de toekomst. Door de vele werken in de stad blijven 
de klanten weg. Ook het toekomstige parkeerbeleid baart 
hen heel wat zorgen. De lokale economie krijgt niet de 
aandacht die ze verdient.”

Het gerenoveerde Elisabethpark, 
achter de centrale bibliotheek 
is sinds deze zomer mijn gelief-
koosd plekje in de stad. En ik heb 
al gemerkt dat niet alleen ik er 
zo over voel ... Zennepad, bloe-
menweide, hoogstamfruitbomen, 
vaste plantenborder en natuur-
lijke infrastructuur ... Zalig om er 
even te verpozen aan de Zenne. 
Een geslaagd voorbeeld van hoe 
je als Stad, in samenwerking met 
andere overheden, een hoogwaar-
dig stukje natuur in de stad kan 
realiseren.

MEER DAN SCHAAMGROEN
Halle heeft nood aan echte ‘groene 
structuur’. In een stad die steeds meer 
wordt dicht gebouwd, is er meer 
nodig dan hier en daar wat schaam-
groen. Onderzoek heeft aangetoond 
dat groen in de stad bijdraagt tot meer 
welbehagen en een betere gezond-
heid, maar ook een belangrijke rol 
speelt voor het behoud van biodiver-
siteit, en in de strijd tegen fijn stof en 
luchtvervuiling.

Er staan de komende jaren nog 
belangrijke projecten op stapel. De 
N-VA steunt die ten volle. Waar 
kansen worden gemist, zoals in 
de afspraken met privéontwikke-
laars, kaarten we die ook aan. Het 
Elisabethpark is de laatste verwe-
zenlijking van het project ‘Zuurstof 
van Zennevallei’, een samenwerking 
met vier gemeenten in de Zenneval-
lei. Enkele jaren geleden zette ik 

het mee in de steigers. Mooi mee-
genomen is dat de Europese Unie 
mee financierde. We moeten lokaal 
trouwens méér gebruik maken 
van Europese fondsen. Het zijn 
kleine projecten die alles samen het 
verschil kunnen maken voor de 
natuurrijkdom in Vlaanderen en 
Europa. Zo zorgen we niet alleen 
voor een aangenamer omgeving 
voor de Hallenaar, maar dienen 
we ook de Vlaamse en Europese 
natuurdoelen.

SPECTACULAIRE VOORUITGANG
Dat brengt me met één sprong bij 
mijn werk in het Europees parle-
ment. Ik ben door het Europees 
parlement aangesteld als rapporteur 
om een blauwdruk te schrijven voor 
het toekomstig biodiversiteitsbeleid 
in de EU. Natuur is – zoals je weet 
– altijd al een stokpaardje van me 

geweest. De Europese Commissie 
evalueert nu haar biodiversiteits-
strategie en kijkt na of de Europese 
wetgeving, de zogeheten natuur-
richtlijnen, nog wel geschikt zijn. 

In mijn rapport wil ik samen met 
het hele parlement een duidelijk 
signaal te geven aan de Commissie 
Juncker : de Europese natuurrichtlij-
nen mogen niet afgezwakt worden, 
en moeten overeind blijven, want 
waar ze goed worden uitgevoerd, 
wordt soms spectaculaire vooruit-
gang opgetekend. 

Die uitvoering is natuurlijk werk 
voor regionale en lokale bestu-
ren. Halle is maar een van de vele 
schakels ... maar we moeten samen 
verantwoordelijkheid nemen. N-VA 
wil daar voluit voor gaan.

Schepen Picalausa zei het in mooi 
Latijn op de gemeenteraad “errare 
humanum est”. Vertaald wordt dat 
“zich vergissen is menselijk”. Maar 
eigenlijk was hij gewoon aan het 
liegen. Waarom moest het zolang 
duren alvorens het Hallerbos vol-
ledig autovrij werd en waarom in 
twee fasen?

Tijdens de gemeenteraad van 
april vroeg onze N-VA-fractie wat 
de reden was van deze fasering. 
Daarop antwoordde schepen Pica-
lausa: ”Dat is niet uitgevonden door 
het college”. Tweemaal verklaarde 

hij met klem: ”Het is het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) dat twee fases 
voorgesteld heeft met die parkings. Dit 
is medegedeeld op een vergadering”. 

De N-VA geloofde de schepen niet. 
In juni kwam Picalausa erop terug. 
Hij gaf toe dat hij op de bewuste 
vergadering niet aanwezig was. 

Wat bleek? Niet het ANB maar 
het schepencollege draalde bij het 
volledig verkeersvrij maken van 
het Hallerbos. Het mysterie van 
de twee fases blijft en om wiens 
belang te dienen, daar hebben we 

nog steeds het raden naar. 

Is onze tussenkomst de aanzet 
voor het onmiddellijk verkeersvrij 
maken van het Hallerbos?

zat. 14 november (vanaf 17.00 u)
zon. 15 november (vanaf 11.30 u tot 15.00 u)

zaal DON BOSCO
Alsembergsesteenweg 130 - Buizingen
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Jo Lories : 
“Graag meer aandacht voor lokale economie”

Het gerenoveerde Elisabethpark, een realisatie 
op Europees niveau

Schepen Picalausa loog ...  
omdat hij afwezig was

‘Mingdynastie’

Mark Demesmaeker



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


