
Halfweg de legislatuur: Halle verdient beter
Sinds 2019 wordt Halle bestuurd door een meerderheid van Vooruit, cd&v en Groen. Halfweg de legislatuur maakt 
N-VA-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Jeroen Hofmans de balans op.

Zijn de keuzes en prioriteiten van het huidige bestuur de juiste?
Jeroen Hofmans: “Een beleid voeren is meer dan projecten 
realiseren en ideeën uitwerken. Een sterk beleid is gebaseerd 
op een langetermijnvisie. Het biedt een antwoord op de vraag: 
waar willen we als stad staan in 2035? Het betekent door-
dachte keuzes maken en prioriteiten stellen. Volgens de N-VA 
schiet het huidige bestuur daarin tekort. De meerderheid wil 
scoren met leuke projecten die op korte termijn zichtbaar 
zijn, zoals een waterspeeltuin of graffitikunst. Een lange-
termijnvisie ontbreekt. Hoe kunnen we vooruitkijken? Hoe 
zit het met het structureel inbouwen van oplossingen?”

Welke keuzes zou de N-VA maken? 
Jeroen Hofmans: “De leuke projecten waarmee je op korte 
termijn kan scoren, kosten geld en vragen tijd. Daardoor 
worden andere en meer belangrijke zaken uitgesteld. De 
N-VA zou meer en sneller investeren in riolering en in 
onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. We zouden een 
mobiliteitsplan en een parkeerbeleid ontwikkelen. De 
watersnood in de Basiliekstraat moet aangepakt worden. 
Daarenboven kunnen volgens de N-VA de belastingen naar 
omlaag. En we moeten de strijd voor het Vlaamse karakter 
van onze stad en voor de leefbaarheid voortzetten.”

Hoe stelt de N-VA zich op tegenover het bestuur?
Jeroen Hofmans: “De voorbije drie jaren kozen we altijd voor 
een constructieve oppositie. We debatteerden over de keuzes 
van de meerderheid en we probeerden hen te overtuigen om 
andere keuzes te maken. We stelden ook vaak alternatieven 
voor. We baseerden ons daarbij altijd op onze toekomstvisie 
voor Halle.”

Behaalt deze meerderheid een voldoende? 
Jeroen Hofmans: “Het bestuur communiceert veel en brengt 
graag positief nieuws over kleine, leuke projectjes die 
gerealiseerd worden. Maar op het vlak van prioriteiten 
stellen, structurele oplossingen inbouwen en een toekomst-
visie ontwikkelen, scoren ze ruim onvoldoende.” 

Nieuwe bestuursploeg 
voor N-VA Halle
In april verkozen de leden van N-VA Halle een 
nieuwe bestuursploeg. Dirk Van Heymbeeck gaat 
zijn tweede termijn in als voorzitter. Hij wordt 
bijgestaan door onze ondervoorzitter Benjamin 
Swalens. De ploeg bestaat uit 23 leden. 

Geniet van de zomer!

Wilt u hen beter leren kennen, neem dan een kijkje op halle.n-va.be/wie-is-wie/bestuur

Er wordt gescoord met leuke projecten 
op korte termijn maar er is geen 
langetermijnvisie.”

Jeroen Hofmans 
N-VA-gemeenteraadslid 

en fractievoorzitter 
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Neen aan zwerfvuil
Zwerfvuil veroorzaakt ergernis en het opruimen ervan 
kost een pak geld. Met onze lokale N-VA-afdeling 
namen we deel aan de campagne ‘Op 5 minuten alle 
straten proper’. 

Raadslid Wim Demuylder: “We gingen twee zaterdagen 
op pad om een aantal straten op te ruimen. We 
stelden spijtig genoeg vast dat heel wat inwoners de 
kwalijke gewoonte hebben om hun afval op straat te 
gooien. We hebben daarom veel bewondering voor de 
vele zwerfvuilvrijwilligers die het hele jaar door in de 
weer zijn om onze stad proper te houden.”

Eva Demesmaeker verdedigde de herinvoering 
van Openstraatdag op de gemeenteraad

Hallenaar heeft problemen met online verlenging bewoners- of parkeerkaart
Het online verlengen van een bewonerskaart of parkeerabonnement is zeer omslachtig. Gemeenteraadslid Benjamin Swalens 
– die zelf in de blauwe zone op Sint-Rochus woont – vindt het systeem ronduit klantonvriendelijk.

“Wie erin slaagt om zijn bewoners- of parkeerkaart online te 
vernieuwen, verdient een groot applaus. Inloggen, vernieuwen, 
identiteit controleren , … Het is allemaal heel complex. De 
website is hopeloos verouderd”, weet Benjamin Swalens. 

Online klantvriendelijkheid is geen vereiste
Het stadsbestuur verlengt binnenkort het lopende contract met 
het parkeerbedrijf. Helaas is online klantvriendelijkheid geen 
vereiste voor het gunnen van een nieuw contract. “Een klant-
vriendelijke website die zowel op laptop als smartphone kan 
gebruikt worden en waarbij Itsme de verouderde kaartlezer 
vervangt, is geen voorwaarde en wordt zelfs niet aanbevolen. 
Het nieuwe parkeerbeleid raakt de Hallenaar niet alleen 
financieel maar het zadelt de inwoners ook op met extra 
administratieve rompslomp”, besluit Benjamin.

N-VA Halle vraagt opnieuw invoering van 
Openstratendag
“Openstratendag was een prachtig evenement dat verenigingen in de 
kijker zette. Het bracht mensen op straat en deed jong en oud genieten”, 
herinnert raadslid Eva Demesmaeker zich.

De pandemie heeft veel verenigingen doen zweten. De meeste onder hen 
leven ondertussen gelukkig weer op. Andere proberen opnieuw leden aan te 
trekken. Nieuwe verenigingen zoeken kansen om zich bij het bredere publiek 
bekend te maken.

“Openstratendag kan daarbij helpen. Met dat evenement kan de stad haar 
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen extra in de kijker zetten. Ook ons 
handelscentrum wordt op die manier nog eens in de schijnwerpers gezet”, 
besluit Eva. Ze roept alle verenigingen op om de schouders mee onder dit 
project te zetten en er opnieuw iets groots van te maken. 

N-VA Halle wil meer handhaving. We vinden dat wie betrapt 
wordt op sluikstorten een GAS-boete moet krijgen.

Het systeem voor 
het online verlengen 
van parkeerkaarten 
is ronduit 
klantonvriendelijk.”

www.n-va.be/halle
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Zitjes cultureel centrum 
’t Vondel zorgen voor ergernis
U hee�  wellicht de nieuwe tribune in het cultureel 
centrum ’t Vondel al gezien. Maar hee�  u er ook al 
op plaatsgenomen? Veel Hallenaren klagen over het 
slechte zitcomfort van de zeteltjes. Raadslid Rogier 
Lindemans kaartte dat aan in de gemeenteraads-
commissie. 

Het probleem komt grotendeels door het feit dat 
de tribune na een optreden moet opgeborgen 
worden. Dergelijke mobiele en plooibare tribune 
biedt niet veel keuze wat de zitjes betreft. “Het is 
jammer dat een dure tribune zoals die in ’t Vondel 
niet tegemoetkomt aan de verwachtingen van de 
inwoners. Het toont aan dat een stad zoals Halle, 
met meer dan 40.000 inwoners, echt nood heeft 
aan een cultureel centrum met een professionele 
concertzaal en een vaste tribune”, aldus Rogier.

Leefbaarheid woonwijk en uitbreiding 
speelplein Joepie verzoenen
De infrastructuur van speelplein Joepie is aan vernieuwing toe. Het 
huidige gebouw is gedateerd. Daarom besliste de stad om de bestaande 
lokalen op te frissen en twee modulaire gebouwen bij te plaatsen.

Inspraak omwonenden is nodig
“Uit een raadpleging van de buurtbewoners blijkt dat de omwonen-
den nog heel wat vragen en bezorgdheden hebben over die nieuwe 
gebouwen”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx. “Voor de leefbaar-
heid van de wijk én om een draagvlak te creëren voor de uitbreiding 
van het speelplein, is inspraak door de omwonenden noodzakelijk.” 
Op de gemeenteraad werd beloofd om een tweede inspraakmoment 
voor de buurtbewoners te organiseren nog voordat de omgevingsver-
gunning eind dit jaar aangevraagd wordt. 

Gevaarlijke vijver?
Sven stelt zich ook vragen bij de aanleg van een vijvertje om regen-
water op te vangen. Hij vindt dat gevaarlijk op een plaats waar veel 
kinderen spelen. Gelukkig werd zijn bedenking positief onthaald en 
zal er een andere oplossing gezocht worden.

Bloemetjes voor Moederdag

Alvorens uit te 

breiden is extra 
overleg met de 

buurt noodzakelijk.”

Naar jaarlijkse traditie verwende N-VA 
Halle de moeders met een bloemetje 

tijdens de zaterdagmarkt.

De dure tribune voldoet niet aan 
de verwachtingen.”

halle@n-va.be
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


