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HALLE
N-VA protesteert tegen 
postjesverdeling

www.n-va.be/halle

Bij de start van de nieuwe legislatuur 
moet er een resem afgevaardigden 
vanuit de gemeenteraad worden aan-
geduid voor de talrijke intergemeente-
lijke samenwerkingsverbanden. 

De toekenning van deze posten is een 
onderonsje van de meerderheid. De 
oppositie wordt hierbij totaal gene-
geerd. 

protest
Uit protest diende de N-VA-fractie 
tegenkandidaten in voor een aantal 
posten, waardoor deze stemmingen 
geheim en op papier dienden te ge-
beuren. Hierdoor liep de gemeente-
raad uit, wat niet naar de zin was van 
sommige raadsleden van de meerder-
heid.

UF krijgt stemmeN VAN 
meerderheid 
Bij deze verdeling komen vijf functies 
met raadgevende stem toe aan leden 
van de oppositie. Een opmerkelijk feit 
was dat bij de geheime stemming de 
kandidaat van het UF een aantal stem-
men kreeg vanuit de Halse meerder-
heidsfracties. De socialistische sche-
pen van Vlaams Beleid liet betijen.

NieUw bestUUr Voor N-VA hAlle
Op 1 maart kozen de leden tijdens een algemene vergadering een nieuw 
bestuur voor N-VA Halle. De 13 bestuursleden, samen met de 12 gemeente- en 
4 OCMW-mandatarissen kwamen onlangs voor de eerste maal samen onder 
leiding van de nieuwe voorzitter Jos Rossie. 

Het werd meteen een vruchtbare vergadering, waarbij de interne taakverdeling 
op punt werd gesteld. Tevens werden de zaadjes geplant van een heel aantal acties 
en organisaties waarmee de partij in de loop van dit jaar naar buiten wil treden. 
Uit het enthousiasme waarmee het nieuwe bestuur haar eerste werkingsjaar 
aanpakt, blijkt duidelijk dat de N-VA er alles aan wil doen de grootste partij in 
Halle te blijven. De partij groeit en bloeit - tot spijt van wie het benijdt - en wil een 
dagelijks aanspreekpunt zijn voor elke Hallenaar. 

Op de algemene ledenvergadering werd Juul Denayer overigens met een staande 
ovatie benoemd tot erevoorzitter. De leden wilden hem daarmee bedanken voor 
zijn uitzonderlijke inzet gedurende dik 40 jaar voor een Vlaams Halle.

Op de foto herkennen we:
(zittend van links naar rechts) Mennem Dibe, Brigitte Moyson, Kimberly Michel (assistent secretaris), Jos 
Rossie (voorzitter), Annick Vanbellingen, Conny Roekens (organisatie)
(staand van links naar rechts) Geert Guldentops (penningmeester), Jurgen Goeman (ondervoorzitter), Kris 
Charlier (communicatie), Carine De Cock, Wim Demuylder, Annick Jenquin, Dirk Van Heymbeeck, Danny 
Marit, Nelly Lanis, René Van Langendijck (ledenverantwoordelijke), Benjamin Swalens (secretaris), Erik 
Bronckaers, Sven Pletincx (Jong N-VA + webbeheer), Remi Ots, Willy Belsack en Sven Vranken.
Op de foto ontbreken Jeroen Hofmans, Jo Lories, Joke Ots, Marc Sluys, Mark Demesmaeker, Rogier 
Lindemans en Yvonne Turneer.

Teksten : Mark Demesmaeker, Wim 
Demuylder, Benjamin Swalens en Jeroen 
Hofmans.  
Redactie : Mennem Dibe, Kimberly 
Michel.  
Eindredactie : Kris Charlier.



halle@n-va.be

14 oktober 2012 : halle koos voor de N-VA en verandering, maar kreeg een coalitie van verliezende partijen.

www.n-va.be/halle

Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legisla-
tuur stond de oprichting van vier gemeenteraadscom-
missies op de agenda. De honger naar betaalde postjes 
bleek bij de meerderheidspartijen zeer groot.

Aangezien de N-VA als grootste fractie 
naar de oppositie werden verwezen, 
moeten de commissies al uit minstens 
acht leden bestaan om conform te zijn. 
De coalitie van verliezers was erop uit 
om zoveel mogelijk zitpenningen bin-
nen te rijven. Daarom besloot zij om 
commissies van negen leden op te rich-
ten. Zo komt de CD&V uit op evenveel 
zitjes als de N-VA. 

N-VA-Voorstel weggestemd
De N-VA stelde voor om de commissies 
toch maar tot acht leden te beperken. Dat voorstel werd 
meteen weggestemd. Een commissie met acht leden heeft 
nochtans een meer rechtvaardige verhouding meerder-
heid-minderheid. Daarenboven zou men een flinke bespa-
ring voor de stadskas kunnen realiseren. De coalitie van 
CD&V, sp.a en Open Vld had hier echter geen horen naar 
en bleef mordicus vasthouden aan haar negen leden.

De N-VA besloot dan deze onevenwichtige samenstelling 
aan te vechten bij de provinciegouverneur. Onze klacht 
werd echter ongegrond verklaard. De gouverneur besloot 
dat artikel 39 van het gemeentedecreet werd gerespec-
teerd en dat de berekening voor de verdeling van de man-

daten wel degelijk op een faire en even-
redige manier gebeurde. Volgens hem 
moet de stad er zelfs voor zorgen dat 
de som van het aantal mandaten voor 
de fracties van de meerderheid groter 
is dan het aantal mandaten voor de an-
dere fracties. Hij stelde dan ook voor 
de toegepaste regels voor de toeken-
ning van de negende zetel op te nemen 
in het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad, zodat dit naar de toe-
komst toe duidelijk zou zijn. 

hAlse bUrger betAAlt
Nochtans had het perfect gekund met commissies van 
acht leden. Ook dan zou het aantal mandaten dat toekomt 
aan de meerderheid groter zijn dan dat van de oppositie. 
Maar de honger naar zitpenningen was bij CD&V, sp.a en 
Open Vld nog maar eens groter dan het gezond verstand. 
Het is uiteindelijk de Halse belastingbetaler die de reke-
ning gepresenteerd zal krijgen.

De Halse meerderheidspartijen stemden in met de aansluiting van Halle bij de Brusselse Hoofdstedelijke 
Gemeenschap. Het voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Mark Demesmaeker om dat niet te doen werd door CD&V, 
sp.a, Open Vld en UF van tafel geveegd. Mark Demesmaeker: “De N-VA is uit het stadsbestuur geweerd en meteen 
is de Vlaamse reflex weg …

Deze Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG) werd in het kader van de zesde 
staatshervorming door Di Rupo en zijn regering uitgedacht als Vlaamse tegenprestatie 
voor de splitsing van BHV. Alle gemeenten van Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant 
moeten er verplicht deel van uitmaken. 

De BHG werd opgericht om overleg te plegen over gewestbevoegdheden. Een merkwaardig 
argument vindt N-VA, want samenwerking tussen de gewesten gebeurt nu al. Volgens 
de N-VA is heel de constructie opgezet om de Franstaligen een vehikel te bieden met 
perspectief op de uitbreiding van Brussel. Mark Demesmaeker verwijst naar de uitspraken 
van minister Milquet die BHG beschouwt als een instrument voor de ‘désenclavement’ van 
Brussel. De MR stelt dan weer onomwonden op de eigen webstek: “Bruxelles est élargie”.

“En wat is het nut voor Halle?” vraagt Mark 
Demesmaeker zich af. “Gedwongen samenwerking 
werkt niet. Waarom moeten gemeenten van 

Londerzeel over Halle tot Diest gedwongen worden deel uit te maken van een 
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap? Geen Vlaming die daar om vraagt.”

De N-VA zal zich in alle Vlaams-Brabantse gemeenten met hand en tand 
verzetten tegen deze Franstalige expansiedrift, en diende daarom ook in Halle 
een voorstel in waarbij de stad zich zou engageren niet deel te nemen aan de 
vergaderingen van de BHG. “Men kan ons misschien dwingen om lid te zijn, 
maar niet om aanwezig te zijn”, stelt Mark Demesmaeker.

geen Vlaamse reflex bij meerderheid

Zitpenningen doorslaggevend jeroeN hoFmANs FrActieleider N-VA iN ocmw-rAAd
Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad begin januari werden de nieuwe OCMW-raadsleden 
verkozen. Aangezien N-VA de grootste fractie vormt in de gemeenteraad, weerspiegelt zich dit ook in het OCMW. 
Met vier raadsleden zetten we ons ten volle in voor een goed en krachtig sociaal beleid. Om deze fractie van 4 
mandatarissen te leiden en begeleiden, werd Jeroen Hofmans aangeduid als fractieleider. Jeroen zetelde reeds in 
deze raad tijdens de voorbije legislatuur. Naast fractieleider in de algemene raad, maakt hij ook deel uit van het 
Vast Bureau, zeg maar het ‘schepencollege’ van het OCMW.

N-VA-gemeenteraadslid 
Mark Demesmaeker: “Nu de 
N-VA uit het stadsbestuur 
geweerd is, is de Vlaamse 
reflex van het bestuur meteen 
verdwenen.”

Jeroen Hofmans is 39 jaar en naast dirigent en muzikant ook leerkracht biologie en farma-
cie in het middelbaar onderwijs. Hoewel hij bij de laatste verkiezingen verkozen werd als 
gemeenteraadslid, koos hij voor een OCMW-mandaat. “Dat was geen evidente keuze, want 
ik was met meer dan 600 voorkeurstemmen verkozen. Toch heb ik met veel plezier en en-
thousiasme deze stap gezet. De materie ligt mij immers nauw aan het hart. Bovendien vind 
ik het belangrijk dat onze mandatarissen ook daar steun krijgen van een wat meer ervaren 
politicus. Ik kies ervoor om me 100 % in te zetten in de OCMW-raad in plaats van half werk 
te verrichten in beide raden.”

>>> jeroen.hofmans@n-va.be

Carine De Cock is 44 jaar, woont in Buizingen en is eveneens lid van het Halse N-VA-
bestuur. Ze werkt reeds 24 jaar in het onderwijs en de zorgsector. Met deze achtergrond 
engageert Carine zich om van Halle een stad te maken waar minder mobiele mensen mak-
kelijker door de straten kunnen bewegen en kunnen winkelen. Ze heeft bijzondere aan-
dacht voor dementie, een aandoening die meer en meer de kop opsteekt. De opvang van 
mensen met dementie kan en moet nog een stuk beter. Ook de omkadering voor naasten en 
mantelzorgers die kort bij deze mensen staan, heeft nog heel wat groeimarge.

>>> carine.decock@n-va.be

Sven Pletincx is met 21 jaar het jongste raadslid. Hij studeert voor burgerlijk ingenieur 
chemie. Hij is voorzitter van Jong N-VA Zenneland (regio Zennevallei – Pajottenland) 
en actief bij Jong N-VA Nationaal. Hij maakt deel uit van de algemene OCMW-raad en 
werd afgevaardigd in het Bijzonder Comité Woonzorg. In dit comité worden alle dossiers 
behandeld die rechtstreeks te maken hebben met wonen (prijszettingen, woonaanbod, 
sociaal verhuurkantoor, woonwinkel, …) en zorg (poetsdienst, maaltijden aan huis, 
oppasdienst, minder mobielencentrale, gezinszorg, lokale dienstencentra, nieuwe thuis 
voor senioren, …). Sven komt uit Essenbeek en is ook regelmatig te vinden achter de 
tapkraan van jeugdhuis Eenders in Buizingen.

>>> sven.pletincx@n-va.be

Rogier Lindemans is 32 jaar en werkt als leerkracht geschiedenis in het middelbaar on-
derwijs. Hij is lid van het N-VA bestuur van Halle en werkte vroeger als medewerker van 
senator Piet De Bruyn. Hij woont in het stadscentrum en engageert zich om de sociale pro-
blemen in Halle aan te pakken. Behalve in de algemene OCMW-raad zetelt Rogier ook in 
het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Op deze vergaderingen zet Rogier zich ten volle in om 
een verantwoord sociaal beleid te voeren inzake financiële en andere hulp.

>>> rogier.lindemans@n-va.be

Wanneer u vragen heeft over de dienstverlening of de werking van het OCMW, aarzel 
niet om deze mensen te contacteren. Ze staan graag te uwer beschikking.



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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