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N-VA wil flexibele zone 30-borden in schoolomgevingen
Nu het schepencollege heeft aangegeven de schoolomgevingen
veiliger te willen herinrichten, roept de N-VA op om van de
gelegenheid gebruik te maken om de zone 30 aan scholen in
te richten met flexibele borden. “Door de zone 30 enkel op
te leggen op momenten dat ze echt nodig is, zal de snelheidsbeperking meer gerespecteerd worden”, zegt raadslid
Benjamin Swalens.
Momenteel is de zone 30 aan scholen veelal uitgerust met vaste
borden. Dat wil zeggen dat de snelheidsbeperking ook geldt
buiten de schooluren en zelfs tijdens de schoolvakanties en
‘s nachts. “Het is beter de bestuurder enkel een inspanning te
vragen als die echt nodig is. Dat kan door gebruik te maken van
flexibele lichtgevende borden. De zone 30 geldt dan enkel als het
bord oplicht”, zegt Benjamin.
Voor scholen die al gelegen zijn in een grotere zone 30
(bijvoorbeeld Sint-Rochus), worden geen flexibele borden
voorzien. Zij volgen altijd het grotere geheel van de ‘wijk’.

Raadslid Benjamin Swalens wil de vaste zone 30-borden vervangen
door flexibele lichtgevende borden.

Wie een eigendom in het buitenland heeft, kan niet huren bij
Woonpunt Zennevallei
De regel is duidelijk: heb je al een eigendom, dan heb je geen recht op een sociale woning. Dat was gemakkelijk te controleren
voor onroerend goed in België, maar niet voor wie een huis in het buitenland heeft. Vlaams minister van Wonen Matthias
Diependaele bracht daar verandering in.
“Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen nu een beroep doen
op private onderzoeksbureaus die in het buitenland kunnen
nagaan of kandidaat-huurders daar een eigendom hebben”, legt
raadslid Mark Demesmaeker uit. “We zijn verheugd dat Woonpunt
Zennevallei van deze mogelijkheid gebruik zal maken.”

Rechtvaardigere sociale huurmarkt
Bij elk geval dat zo’n onderzoek aan het licht brengt, komt er een
woning vrij voor iemand die er wél recht op heeft. “We zullen er
daarom op toezien dat deze controles blijvend uitgevoerd worden”,
besluit Mark Demesmaeker.

“Een sociale woning moet toekomen aan de mensen die er
echt nood aan hebben”, vinden raadslid Mark Demesmaeker
en zijn N-VA-collega’s uit Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 mei.
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Halse rioleringsdatabank
onvolledig: veel werk voor
de boeg
De Halse gemeenteraad besliste in april om in te tekenen op een
actualisering van de rioleringsdatabank. Die beslissing komt
er nadat uit een kwaliteitscontrole van de riolering bleek dat de
huidige databank onvoldoende correct noch volledig is. Bovendien
dateert de laatste inventarisatie van deze databank van 2002.

“Niet iedereen heeft plaats om volle pmd-zakken te
stockeren”, weet raadslid Dirk Van Heymbeeck.

Haal pmd-zak wekelijks op
“Haal de Nieuwe Blauwe Zak wekelijks op in plaats van
tweewekelijks”, dat vraagt raadslid Dirk Van Heymbeeck.
Sinds begin dit jaar is de inhoud van de pmd-zak uitgebreid. In de blauwe zak mochten tot nu toe enkel plastic
flessen, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar
komen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij.
Denk maar aan yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken
en folies. Daardoor is de zak nu veel sneller vol. “Niet
iedereen heeft evenveel plaats om die volle zakken te stockeren. De N-VA vraagt dan ook dat het stadsbestuur met de
intercommunale Intradura een regeling uitwerkt opdat de
pmd-zak wekelijks opgehaald kan worden”, besluit Dirk.

“Het is belangrijk
dat de stad weet
waar de riolering
ligt. Momenteel
weet ze dat niet
altijd of overal”,
aldus raadslid
Sven Pletincx.
Tegen 2026 moet
Halle de ligging
van het volledige
rioleringsstelsel
in kaart brengen.
Momenteel kiest
“De stad moet weten waar de riolering ligt”,
het stadsbestuur
zegt raadslid Sven Pletincx.
enkel voor de optie
om de knooppunten van de riolering op te lijsten, een investering van
ongeveer 189.000 euro.
“De noodzakelijke studie die de volledige riolering in kaart brengt,
goed voor 486.000 euro, schuift het stadsbestuur alvast door naar een
volgende legislatuur”, concludeert Sven.

Een toegankelijk oud-stadhuis zonder
gigantisch bijgebouw
De Halse N-VA heeft zich met succes verzet tegen een gigantische aanbouw
achter het historische stadhuis. “Natuurlijk moet de toegankelijkheid van het
oud-stadhuis gegarandeerd worden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele
mensen”, zegt raadslid Rogier Lindemans. “Maar dat kan ook zonder een
gigantische achterbouw.”

Herinrichting Joseph Possozplein
Concreet stelt de N-VA voor om de achterbouw zo beperkt mogelijk te houden.
“Wij pleiten ervoor de wijzigingen kleinschalig te houden en niet meer te bouwen
dan wat nodig is om de toegankelijkheid te garanderen”, zegt Rogier. “In een
ideaal scenario wordt gelijktijdig eindelijk werk gemaakt van een mooie herinrichting van het Joseph Possozplein.”

“De N-VA wil niet meer bouwen dan wat nodig is
om de toegankelijkheid van het oud-stadhuis te
garanderen”, legt raadslid Rogier Lindemans uit.
halle@n-va.be
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Vijver van Essenbeek

‘Geheime’ dading ontbinden!
Twee Essenbeekse raadsleden hadden gezworen de vijver niet los te laten … En dus plaatsten Nelly Lanis en Mark Demesmaeker het
bouwdossier van elf woningen op een strook gedempte vijver langs de Kasteelstraat opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.
Nelly Lanis: “Om het geheugen op te frissen: de
Vooruit-CD&V-Groen-meerderheid had met de
projectontwikkelaar een ‘geheime’ dading gesloten.
Een akkoord waarbij de stad alle procedures tegen
het bouwproject stopzet en de projectontwikkelaar
mag bouwen … als hij tenminste tijdig een openbare wandelweg langs de vijver zou aanleggen.
We hebben ter plaatse door een deurwaarder laten
vaststellen dat hij die termijn ruim heeft laten overschrijden.”
Mark Demesmaeker vult aan: “Als de tegenpartij
zijn verbintenissen niet tijdig nakomt, kan je een
dading laten ontbinden. De meerderheid had hier
dus de kans om haar vergissing recht te zetten, de
dading stop te zetten en de vijver te redden … maar
ze stemde ons voorstel weg.”

Raadsleden Nelly Lanis
en Mark Demesmaeker
laten de vijver niet los.

Fietspaden in fietszone
zorgen voor verwarring

N-VA-raadsleden aanvaarden
sportieve uitdaging

Eind 2020 werd het
historische ei van de stad
omgevormd tot een fietszone. Binnen die zone
zijn er een aantal straten
met een fietspad. Het
gaat onder meer om de
Slingerweg, Vandemaelestraat, Leide en het deel
van de Bergensesteenweg
tussen Bevrijdingsplein
Raadslid Wim Demuylder pleit
en Arkenvest. Die fietspaden zorgen echter voor voor duidelijkheid in de fietszone.
heel wat verwarring en conflicten. Moeten fietsers het
fietspad gebruiken of mogen zij op de straat fietsen?

Hoe sportief zijn de N-VA-gemeenteraadsleden? Die vraag stelde
N-VA-raadslid Eva Demesmaeker zich. Sinds corona werken veel
mensen van thuis uit en brengen we meer uren achter de pc door.
Maar door de lockdown zijn we ook massaal aan het wandelen en
lopen geslagen … Zijn we nu fitter of niet dan een jaar geleden?

Duidelijkheid scheppen
In een klassiek stedelijk scenario is het de bedoeling van
een fietszone om de voetgangers meer plaats te geven
met een ruimer voetpad en de fietsers de straat veiliger
te laten delen met motorvoertuigen. Raadslid Wim
Demuylder stelt voor om de fietspaden binnen de
fietszone te supprimeren. “De voetgangers krijgen
meer ruimte en het schept meer duidelijkheid. De
fietszone is dan een aaneenschakeling van alle straten
waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is”,
besluit Wim.

Eva daagde haar collegagemeenteraadsleden uit
om samen op vier weken
tijd 1.000 kilometer te
wandelen of te lopen. Dat
kon alleen of, met respect
voor de maatregelen, in
beperkte groepjes.
Achtentwintig dagen later
stond de teller op 1.211
kilometer of ruim 110
kilometer per persoon.
Uitdaging aanvaard en
volbracht!

Eva Demesmaeker en
haar collega-raadsleden
Of de nabespreking van
hebben heel wat sportieve
de gemeenteraad in de
toekomst al wandelend zal kilometers in de benen.
gebeuren, is nog niet zeker.
Met de heropening van de cafés is bijpraten tussen pot en pint alvast
een waardevol alternatief.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

