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Vijver Essenbeek definitief verkwanseld?
De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft onverwacht een bouwvergunning  
afgeleverd voor de omstreden bouw van elf woningen aan de Vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. 
Dat gebeurde op voorstel van de bevoegde gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). N-VA Halle is verbijsterd 
door deze onverwachte en onlogische beslissing. 

N-VA Halle-voorzitter Mark Demesmaeker: “Dit is een 
regelrechte slag in het gezicht van de bevolking van Essenbeek 
die zich sinds 1999 massaal verzet heeft tegen de omstreden 
ingrepen aan de vijver. Jarenlang heeft het comité ‘Red de 
Vijver’ met succes gemobiliseerd en geprocedeerd.”

De beslissing van de deputatie is des te verrassender omdat 
zowel de stad als de provincie de bouwaanvraag respectie-
velijk op 5 december 2014 en 2 april 2015 geweigerd hebben. 
Belangrijkste argument was dat er voor het perceel langs de 
Kasteelstraat geen geldige bestemming bestond.

N-VA Halle opent De Halse Barricade
In aanloop naar de bijzonder belangrijke verkiezingen van oktober 
2018 opent de Halse N-VA-afdeling een pop-uppartijlokaal op  
de Grote Markt van Halle. In De Halse Barricade kunnen alle  
Hallenaren vanaf nu terecht met hun vragen, opmerkingen,  
suggesties en voorstellen.

Voorzitter Mark Demesmaeker: “Met dit trefpunt willen we de Hallenaren  
letterlijk in het hart van de stad de kans geven om op een laagdrempelige manier 
met onze partij en haar huidige mandatarissen én toekomstige kandidaten in  
contact te komen. Onze stad staat immers voor een zeer belangrijk verkiezingsjaar 
met als niet geringe uitdaging om Halle eindelijk opnieuw op de kaart te zetten.”

De Halse Barricade wil een open huis zijn voor dialoog, ideeën en verzuchtingen. 
De naam is niet alleen een sympathieke knipoog naar het nationale partijhoofd-
kwartier in Brussel. N-VA Halle staat in dit verkiezingsjaar ook letterlijk op de 
barricade voor verandering in Halle. “Vanuit ons pop-uppartijlokaal willen we 
de harten veroveren van alle Hallenaren. Zij verdienen eindelijk de verandering 
waarvoor ze al in 2012 gekozen hebben. Als kandidaat-burgemeester zal ik mij daar 
honderd procent voor smijten”, besluit Demesmaeker.

  In De Halse Barricade op de Grote Markt 
kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen, 
suggesties en voorstellen.

Mark Demesmaeker: “Het kan toch niet dat men de  
gewone man vraagt de letter van de wet te volgen,  
terwijl projectontwikkelaars zomaar met alles wegraken!”
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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.

Kost sociaal restaurant 
Halse belastingbetaler 
extra geld?
Vorig jaar besliste het Halse OCMW om de leegstaande 
cafetaria van ’t Vondel om te vormen tot een sociaal 
restaurant. Een goed project, een jaar eerder trouwens al 
voorgesteld door N-VA Halle. Maar de uitvoering loopt 
volgens N-VA-OCMW-raadslid Benjamin Swalens duidelijk 
minder vlot.

Bij het toewijzen van een uitbater viel de keuze op een zeer 
ambitieuze partner. Om de vooropgestelde 125 maaltijden 
per dag te kunnen serveren, eiste die meteen aanpassingen 
aan de keuken. Kostprijs: ruim 146 000 euro. Deze uitgaven 
zouden gedragen worden door de stad. “Maar de stad laat 
nu weten geen tijd te hebben voor de installatie van de 
aangepaste keuken, bij het OCMW idem dito”, zegt Swalens. 
“Resultaat: men moet een beroep doen op een externe firma. 
Extra kostprijs: dik 20 000 euro, op te hoesten door de Halse 
belastingbetaler.”

De deadline voor opening komt intussen steeds dichterbij. 
Als het sociaal restaurant niet open is tegen half april, riskeert 
de uitbater ook nog eens zijn door de overheid toegezegde 
subsidies om tien werknemers aan te werven in het kader 
van sociale tewerkstelling te verliezen. N-VA Halle volgt dit 
dossier verder op.

25 nieuwe leden tijdens nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie met gastspreker Theo Francken lokte ruim 400 
geïnteresseerden naar de Parochiezaal van Sint-Rochus. Zij konden 
de begeesterende speeches van Theo Francken en van kandidaat-
burgemeester Mark Demesmaeker meer dan smaken. Later op de 
avond kwam ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts nog 
klinken op het succes van de Halse N-VA-afdeling.

Maar liefst 25 enthousiastelingen maakten zich die avond ook lid 
van de partij. Commentaar van Theo Francken in een tweet achteraf: 
“Nog nooit meegemaakt!”.

Halle enkel op papier 
kindvriendelijke stad

Het Halse stadsbestuur heeft zijn zinnen gezet op het 
behalen van het label ‘Halle Kindvriendelijke Stad’. 
Een idee dat ook N-VA Halle-gemeenteraadsleden 
Rogier Lindemans en Sven Pletincx absoluut 
genegen zijn. “Alleen dekt de vlag in dit geval 
allesbehalve de lading. Je moet weten dat het label 
toegekend wordt op basis van een theoretisch 
actieplan, niet op basis van concrete realisaties. Uit 
objectieve cijfers weten we dat Halle nog ver van 
kindvriendelijk is.”

“Om maar enkele voorbeelden te geven: er zijn te weinig 
plaatsen in de kinderopvang en in de scholen en ook op het 
vlak van het vrijetijdsaanbod voor jongeren scoort onze stad 
eerder zwak. Halle op dit moment een kindvriendelijke stad 
noemen, lijkt ons dus een beetje van de pot gerukt. En wat ons 
bovendien nog het meest stoort is dat de huidige meerderheid 
binnenkort kan uitpakken met een mooi label, maar al het werk 
om dat label ook effectief waar te maken doorschuift naar de 
volgende bestuursploeg. Noem het wat ons betreft dus gerust 
een verkiezingsstunt. De uitreiking gebeurt niet toevallig drie 
maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

  “Het sociaal restaurant is een mooi project, 
maar de uitvoering laat te wensen over”, zegt 
OCMW-raadslid Benjamin Swalens.

  Gemeenteraadsleden Rogier Lindemans en Sven Pletincx: 
“De meerderheid kan binnenkort uitpakken met een mooi 
label, maar schuift het werk om dat label ook effectief waar te 
maken door naar de volgende bestuursploeg.”
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Circulatieplan Sint-Rochus

Stad houdt rekening met 
opmerkingen N-VA
N-VA Halle is blij dat de stad oren had naar haar suggesties 
bij de aanpassingen aan het circulatieplan van Sint-Rochus. 
De partij had onder meer aangedrongen op aanpassingen 
aan de fietsoversteek ter hoogte van de bakker aan de 
Nijvelsesteenweg, de stopborden aan het kruispunt van het 
Kardinaal Mercierplein met de Edmond Nerincxstraat en 
het afblazen van het betalend parkeren op Sint-Rochus.

Maar volgens N-VA Halle zullen er ook in de toekomst nog 
aanpassingen nodig zijn. Vooral het toegenomen verkeer in 
een aantal straten zoals de Albertstraat en het parkeerbeleid 
zullen nog verder onder de loep genomen moeten worden, net 
als de bedenkelijke staat van vele straten.

N-VA-gemeenteraadsleden Nelly Lanis en Wim Demuylder 
blijven er ook op aandringen om het gedeelte fietsstraat in 
de Albertstraat met een paar meter te verlengen, zodat het 
kruispunt met het Kardinaal Mercierplein ook deel zou 
uitmaken van de fietsstraat. 

Fractievoorzitter Wim Demuylder: “De vele reacties tonen 
duidelijk aan dat er iets moest gebeuren aan het drukke en 
vaak onveilige verkeer in de Sint-Rochuswijk. Maar we blijven 
dit dossier in elk geval ook in de toekomst met argusogen 
opvolgen.”

Halle heeft nu ook eigen jongerenafdeling: 
Jong N-VA Halle
Acht jaar na de oprichting van de intergemeentelijke jongerenafdeling Zenneland 
(Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel) werd het tijd voor een eigen Halse 
jongerenafdeling. Daarom staken enkele enthousiaste jonge Hallenaren de koppen 
bij mekaar om deze Halse afdeling officieel op gang te trekken. Onder het toeziend 
oog van Jong N-VA-regiocoördinator Jason Broodcoorens traden Bert Derauw, 
Bruno Tordeur, Arne Loosen (secretaris), Siebren Portaels (penningmeester) en 
gemeenteraadslid Sven Pletincx (voorzitter) toe tot het bestuur. 

Proficiat Jong N-VA Halle en veel succes!

Halle is financieel 
ongezond
‘Halle een financieel gezonde stad’. Met die slogan 
pakte het stadsbestuur enkele jaren geleden nog 
trots uit. Maar vandaag staan de signalen op 
donkerrood.

N-VA-fractievoorzitter Wim Demuylder: “Ik krijg meer en 
meer het gevoel dat het stadsbestuur blind aan het sturen is. 
Ondanks de aanzienlijke daling van de leningsuitgaven slaagt 
de stad er niet langer in om deze te dragen met het overschot 
uit de gewone werking. Nochtans was er drie jaar geleden nog 
wél sprake van een positieve autofinancieringsmarge van ruim 
1,5 miljoen euro tegen eind 2018. Maar vandaag staat die balans 
op -280 000 euro. Enkel door een buitensporige verhoging 
van de opcentiemen bij het begin van deze legislatuur kan de 
meerderheid het hoofd maar net boven water houden.” 

“En er zijn wel meer incoherente 
cijfers”, vullen gemeenteraadsleden 
Joke Ots en Sven Pletincx aan. “Zo 
gaat het financieel draagvlak voor 
2018 van 9,9 naar 5,5 miljoen. Dat 
is maar liefst 4,4 miljoen minder 
dan de eerste ramingen. En de 
realisatiegraad, dat is de graad die 
weergeeft hoeveel van de geplande 
investeringen ook effectief werden 
uitgevoerd, bedroeg in 2016 amper 
33 procent.”

  Raadsleden Benjamin Swalens, 
Wim Demuylder en Nelly Lanis.

    Wim Demuylder 
fractievoorzitter
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


