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N-VA Halle: op eigen kracht, met volle ambitie voor Halle
In oktober trekt de N-VA in Halle
alleen naar de kiezer. Wij vertrekken vanuit onze eigen ideeën en
brengen ons eigen verhaal met volle
ambitie voor Halle! De afgelopen
maanden zijn we druk bezig geweest
met het samenstellen van onze lijst.
Momenteel worden de laatste puzzelstukjes gelegd.
We geloven rotsvast dat de N-VA in
Halle met uw steun meer gewicht in de
schaal kan leggen om van Halle nog
meer een Vlaamse, dynamische en
groene stad te maken.
En we zijn er klaar voor. We hebben
een dynamische ploeg van ervaren én
nieuwe mensen gevonden die zich politiek wil engageren. Met de N-VA
kiest u niet voor een doodlopende
straat, maar neemt u de afslag naar een
vernieuwde aanpak.
De komende weken stellen we graag
onze ploeg aan u voor. Dit is alvast
onze top vijf, geflankeerd door N-VAvoorzitter Bart De Wever. U ziet het:
we geloven in onze ervaren mensen,
maar geven ook sterke nieuwe kandidaten een prominente plaats.
1) Mark Demesmaeker voert onze lijst
natuurlijk aan. Als schepen van Cultuur, Milieu, Toerisme en Vlaams beleid heeft hij bij vriend en vijand
respect afgedwongen. Als Vlaams parlementslid verdedigt hij met hand en
tand de belangen van onze regio in
Brussel. Mark: “Ik ga er voluit voor! De
N-VA is in Halle dé garantie voor een
gedreven Vlaams beleid.”

De top vijf van N-VA Halle, samen met nationaal voorzitter Bart De Wever.
V.l.n.r.: Mennem Dibe, Jeroen Hofmans, Bart De Wever, lijsttrekker Mark Demesmaeker,
Joke Ots en Wim Demuylder.

2) Joke Ots staat op twee. Joke is voorzitster van N-VA Halle. Een bekende
enthousiaste vrouw met een groot hart
voor Halle. Na haar werk schoolt ze
zich bij tijdens avondstudies handelswetenschappen en maakt ze tijd voor
politiek, fitness en lopen ter ontspanning.
3) Jeroen Hofmans is onze nummer
drie. Jeroen is OCMW-raadslid en
reeds jaren politiek actief als bestuurslid van N-VA. Hij is leraar biologie en
farmaceutische vakken en geeft al tien
jaar les in Halle. Naast het onderwijs
en de politiek vertoeft hij tijdens zijn
vrije tijd vooral in de klassieke muziekwereld.

4) Wim Demuylder is sinds 2001 al gemeenteraadslid. Wim heeft nu voluit
voor de N-VA gekozen. Hij is accountant en zet zich in de gemeenteraad
vooral in voor het Vlaamse karakter,
sport, mobiliteit en stadsfinanciën. Hij
is in zijn vrije tijd fervent mountainbiker en voorzitter van een badmintonteam in Halle.
5) Mennem Dibe is een jonge, nieuwe
kandidate die we op plaats vijf willen
lanceren. Ze is studente biologie aan de
UGent. Wetenschap en politiek zijn
twee thema’s die haar boeien. Haar interesse, motivatie en gedrevenheid zijn
een garantie voor een veelbelovend engagement.

Halle slachtoffer
van acties Waalse spoorbonden
Naar aanleiding van de onaangekondigde acties van
de Waalse spoorbonden in december laatstleden wil
N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder een treinverbinding Lembeek-Leuven. Pendelaars uit Lembeek, Halle en
Buizingen zijn steeds weer het slachtoffer van dergelijke
acties met afgeschafte of overvolle treinen en vertragingen
tot gevolg. Hij riep het college van de stad Halle op om bij

de NMBS aan te dringen op een lijn Lembeek-Leuven. Dergelijke verbinding kan er voor zorgen dat pendelaars uit
Halle en andere Vlaams-Brabantse gemeenten niet meer het
slachtoffer zijn van veelvuldige Waalse vakbondsacties. Het
college besliste de vraag van Wim Demuylder aan de
NMBS te bezorgen. We zijn benieuwd naar het antwoord.

Nieuw verkeersplan in de binnenstad
Vorige zomer ging het nieuwe verkeersplan in voege. Hiermee wil het stadsbestuur een
poging ondernemen om de verkeersknoop in de stadskern te ontwarren. In een volgende
fase wil men onder andere de omgeving van de Don Bosco-school en de Sint-Rochusstraat aanpakken.
Het is duidelijk dat het nieuwe plan nog niet optimaal loopt en er nog knelpunten zijn.
N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder kijkt vooral uit naar de maatregelen ten voordele van de fietsers: “Je moet al aardig wat kunnen fietsen om je tijdens de spits op een
veilige manier door onze stadskern te verplaatsen. De keuze van de stad om fietsers meer
ruimte te geven is alvast een stap in de goede richting.”
N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder: “Je moet al aardig wat kunnen fietsen
om je tijdens de spits op een veilige manier door onze stadskern te verplaatsen.”

OCMW Halle maakt milieubewuste keuzes
We worden steeds meer geconfronteerd met de milieuproblematiek. Eén van de grootste boosdoeners
voor de aangroei van het broeikaseffect is de CO2-uitstoot. Koolstofdioxide wordt onder andere geproduceerd
bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, benzine en diesel alsook bij het opwekken van elektriciteit. De OCMW-raad besliste om haar steentje bij te
dragen en een aantal milieubewuste keuzes te maken.
Onlangs werden op de daken van het Zonnig Huis en het
administratief gebouw van het OCMW zonnepanelen geplaatst. Deze panelen produceren een deeltje van de elektriciteit die gebruikt wordt door het OCMW.

Na de plaatsing van de zonnepanelen wil het OCMW nog
een stapje verder gaan. De huidige dienstwagen is aan vervanging toe en daarom overweegt het OCMW om een auto
aan te kopen die rijdt op CNG (Compressed Natural Gas).
Een wagen met aardgas onder druk als brandstof stoot veel
minder CO2 uit dan de klassieke brandstoffen.
N-VA-OCMW-raadslid Jeroen Hofmans is tevreden: “Het
OCMW wil deze ingeslagen weg verder zetten en in de toekomst stap voor stap verder kiezen voor een milieubewuste
en leefbare stad voor iedereen!”

Taalbewust OCMW moedigt gebruik Nederlands aan
Het gebruik van het Nederlands is voor Halle en zijn inwoners zeer belangrijk.
Binnen de verschillende diensten van het OCMW wordt meer en meer aandacht
besteed aan het taalgebruik. “Door de mensen hier attent op te maken wanneer zij
onze diensten contacteren, willen we deze personen helpen en hen sneller integreren binnen onze samenleving“, zegt N-VA-OCMW-raadslid Jeroen Hofmans.

N-VA-OCMW-raadslid Jeroen
Hofmans: “40 procent van de
werkzoekenden in Halle kent
geen Nederlands.”

Net zoals alle andere openbare diensten, blijft het OCMW iedereen die met haar diensten in contact komt, aanmoedigen om Nederlands te spreken. Het personeel doet
hier zijn uiterste best voor en heeft al heel wat bereikt. Door nu een stappenplan verder uit te werken en te implementeren binnen alle diensten, wil het OCMW-bestuur
het correct gebruik van het Nederlands zoveel mogelijk bereiken. De kennis van het
Nederlands speelt immers een cruciale rol bij de integratie in de samenleving en bij het
zoeken naar werk. In Halle zijn bijna 40 procent van de werkzoekenden de Nederlandse taal niet machtig!

Mark aan het werk in het Vlaams Parlement
VILLA SERVAIS, PROCESSIE VAN ECHTERNACH
Mark vroeg minister van Onroerend Erfgoed Geert
Bourgeois naar de stand van zaken rond de restauratie
van de villa Servais in Halle. De bouwvergunning die de
privéprojectontwikkelaar had gekregen is ondertussen
verlopen zonder dat de werken begonnen zijn. Er is onenigheid met de administratie van Onroerend Erfgoed.
Ondertussen staat dit unieke stukje erfgoed te verkommeren. Niemand heeft iets aan een vervallen monument.

PRIORITEIT VOOR PROBLEMATIEK
OVERSTROMINGEN!
Mark Demesmaeker ondervroeg Vlaams minister van
Leefmilieu Joke Schauvliege over de aanpak van de overstromingsproblematiek in het Zennebekken. We herinneren ons de dramatische gebeurtenissen van november
2011 toen na hevige regenval voor het eerst in de
geschiedenis het kanaal Brussel-Charleroi buiten zijn
oevers trad in Halle, maar ook in Tubeke, Sint-PietersLeeuw en Beersel. Mark dringt aan op een gezamenlijke
aanpak met Wallonië en Brussel, waarbij er stroomopwaarts in Wallonië vooral meer overstromingsgebieden
moeten komen. In Vlaanderen en Brussel moet er voor
gezorgd worden dat het water sneller wordt afgevoerd.
De minister belooft er werk van te maken. Mark volgt
natuurlijk op. De strijd tegen overstromingen moet dé
prioriteit zijn van het waterbeleid in onze regio!

MEER ANDERSTALIGE WERKLOZEN
Eind september 2011 was 55,7 procent van het aantal
werklozen in Halle-Vilvoorde niet-Nederlandstalig.
Mark vroeg ook de cijfers per gemeente van Halle-Vilvoorde op. In Halle is zowat 40 procent van de werkzoekenden niet Nederlandstalig! De meesten kennen
onvoldoende Nederlands om werk te vinden. Op vraag
van Mark besliste minister Muyters ondertussen wel dat
wie een taalopleiding Nederlands weigert, sneller gesanctioneerd wordt!
21,19 % VAN DE LEERLINGEN IN HALLE
ANDERSTALIG
Uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet op vragen van Mark Demesmaeker blijkt dat
in de Vlaamse Rand het percentage anderstalige leerlingen nu overal meer dan 20 procent bedraagt. In Halle
ligt dat zelfs iets hoger. Mark vraagt al langer aandacht
voor de problematiek van het hoge aantal anderstalige
leerlingen in onze scholen.

Mark aan het werk als schepen van Cultuur en Milieu
BIB BANG AWARD 2011 VOOR BIBLIOTHEEK HALLE
Onze bib kreeg van Locus, het Vlaamse Steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid, een onderscheiding voor de originele manier waarop ze de week van de bibliotheek heeft georganiseerd
en gepromoot bij de bevolking. De jury prees de manier waarop de bib de Halse bevolking intensief wist te betrekken
bij het thema ‘dankzij de bib’ en riep de Halse bib uit tot winnaar van de Bib Bang award 2011.
EEN ONDERSCHEIDING VOOR NATUURBELEID
Halle heeft van het provinciebestuur een ‘koesterster’ gekregen, een onderscheiding in het kader van de provinciale
biodiversiteitscampagne. Het Halse project ‘Plan Boommarter’ viel in de prijzen als een van de inspirerende acties ten
voordele van biodiversiteit. Mark Demesmaeker: “We zijn heel blij met deze onderscheiding, het is een erkenning voor
ons intensieve werk rond biodiversiteit. Met het ‘Plan BoommarDe ecotunnel onder de E19.
ter’ gaan we met concrete acties de natuurversnippering tegen en
verbinden we de bos- en natuurgebieden in het zuiden van Halle
met elkaar: Hallerbos, Maasdalbos, Lembeekbos en Berendries.
Het unieke aan het project is de goede samenwerking tussen verschillende instanties en verenigingen die samen hun schouders
zetten onder dit project: Natuurpunt, het stadsbestuur, ANB (het
Vlaams Agentschap Natuur en Bos, VBV (Vereniging voor Bos in
Vlaanderen). Daardoor konden al enkele spectaculaire resultaten
geboekt worden, zoals de aanleg van een ecotunnel onder de E19,
uitbreidingen van het Hallerbos en natuurreservaat Berendries en
aanplantingen langs bermen en op privéterreinen.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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