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Atletiek en zaalsporten
aan zet in Halle?

N-VA Halle is de kracht van verandering
Op de zesde plaats van de N-VA-lijst vinden we Marc Sluys. Een veelbelovende nieuwe kandidaat. Marc is actief binnen de vakbond van de bank waarvoor hij werkt, en zo al 16 jaar militant voor de LBC-NVK, de Nederlandstalige
confederatie voor bedienden en kaderleden van het ACV. We kennen hem echter
vooral als plaatselijk perscorrespondent voor radio en diverse kranten. Een echte
Bekende Hallenaar.

De sportraad stelde half mei haar
derde witboek voor. Met dit witboek wil de sportraad de toekomstige beleidmakers een instrument
aanreiken dat ze kunnen gebruiken
bij de uitstippeling van het toekomstige Halse sportbeleid. N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder
zelf actief binnen het badminton en
mountainbike luisterde aandachtig:

Waarom maak je nu de overstap naar de politiek?
Politiek heeft me altijd al zeer geboeid. En ik ben overtuigd van het N-VA-verhaal. Ik
vond voor mezelf dat dit het uitgelezen moment was om een positieve boodschap te
brengen voor de stad. Ook naar anderstaligen toe: ze kunnen erbij horen als ze bereid
zijn onze taal te leren en te gebruiken. Als rasechte Hallenaar wil ik dat onze stad
gastvrij en vriendelijk blijft, maar wel met die duidelijke volgehouden boodschap
aan de nieuwkomers.

“De zaalsporters vragen bijkomende
mogelijkheden. Een stedelijke sportschuur of een samenwerking met
de scholen kan een oplossing bieden.”

Welke aandachtspunten heb jij voor het beleid?
Naast behoud en versterken van het Vlaams karakter, vind ik veiligheid uiterst belangrijk. Zo is er de problematiek van rondhangende jongeren. Initiatieven als Habbekrats, waarbij die jongeren van straat geplukt worden en begeleid worden, zijn
daarom positief en moeten verder uitgebouwd worden. De stad moet ook betaalbaar
blijven voor iedereen, zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening en het vrijetijdsaanbod. En tot slot hecht ik toch veel belang aan de rol
van de verenigingen, zij moeten alle kansen krijgen en ondersteund worden.
Je zal ook Hals kandidaat zijn voor de provincie?
Ik vind dat onze regio van Pajottenland en Zennevallei iets
te veel vergeten wordt in Leuven. Daarom wil ik er voor
gaan, want door met andere gemeenten samen te werken is
veel meer mogelijk op het vlak van toerisme, streekontwikkeling , milieu, …

Wim Demuylder stelt ook dat na 25
jaar intensief gebruik het sportcomplex ‘De Bres’ aan een grondige opknapbeurt toe is. Tot slot is hij van
mening dat de atletieksport de aandacht moet krijgen die zij verdient:
“Is het niet eigenaardig dat een van
de grotere atletiekclubs van Vlaanderen in zijn eigen stad niet over de
vereiste infrastructuur kan beschikken?”

Marc Sluys: "Ik ben overtuigd van het N-VA-verhaal."

Bart De Wever komt naar Halle!
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Op donderdag 21 juni komt Bart De Wever lijsttrekker
Mark Demesmaeker en onze andere kandidaten ondersteunen
in Halle. De plaats van dit gebeuren is de donderdagmarkt op het Possozplein. N-VA Halle verwacht de
aankomst van Bart De Wever rond 10.15 uur.

Mennem Dibe:
jong, gedreven en met de glimlach
De vijfde plaats op de Halse N-VA-lijst wordt ingenomen door jongerenkandidaat Mennem Dibe. Ze is 23 en
studeert biologie. Ook al is deze sympathieke jongedame van gemengde afkomst, ze is op en top Vlaams, én
geëngageerd N-VA-bestuurslid. Iemand die kan begeesteren en altijd een positieve uitstraling heeft. We verwachten veel van haar kandidatuur.
Mennem, je bent al een tijdje actief bij Jong-N-VA. Vanwaar je inzet?
Politiek is dé manier om iets te kunnen veranderen! Mijn opa langs moeders kant, Leo Quintelier, was bij de toenmalige Volksunie. Maar eigenlijk is de Vlaamse reflex zoals velen bij mij zelf naar boven gekomen bij de impasse rond BH-V. Ook ik ergerde mij aan de manier waarop de klassieke partijen zich steeds weer laten rollen door de Franstaligen.
Ik zie ook de enorme problemen die gepaard gaan met de ontnederlandsing van onze regio. Wil je er iets aan doen, dan
moet je in de politiek … bij de N-VA.
Welke klemtonen wil je leggen?
Mijn aandachtpunten zijn jeugd en milieu. Onze
schepen Mark heeft een prachtig parcours gereden,
ik wil dat natuurbeleid graag verder mee opvolgen.
Het is ook positief dat de jeugd eindelijk haar fuifzaal en jeugdcentrum krijgt. We moeten jongeren
zoveel mogelijk de kans geven om in eigen stad uit
te gaan, elkaar te ontmoeten of hulpverlening te
krijgen. En ja, ook het Vlaams karakter is belangrijk. Ik heb ervaring als leesbegeleider en als speelpleinmonitrice. Ik weet dat de taalachterstand
vanaf jonge leeftijd een groot probleem is. Ze slepen die achterstand mee in hun schoolcarrière en
nadien is hij een handicap om geschikt werk te vinden. Nederlandse taalverwerving is dus van het
grootste belang voor de anderstaligen zelf!

Mennem Dibe samen met Mark Demesmaeker

N-VA Halle verbijsterd over tweetalige lijst Parti Populaire
In Halle zal een tweetalige/Franstalige partij deelnemen aan de verkiezingen. De Parti Populaire (PP,
Personenpartij) komt in Halle op onder de dekmantel
van ‘meertalige’ partij en verstuurde alvast een tweetalige folder met de titel “Groot-Halle – Coeur d’Hal”…
De PP wil de klok een eeuw terugdraaien en van Halle
een tweetalige stad maken. De N-VA protesteert hiertegen met klem!

De PP beweert dat Halle een tweetalig karakter moet krijgen om de integratie van Franstaligen te bevorderen.
Onzin! We hebben gezien in Brussel en de faciliteitengemeenten waartoe dit leidt... Tweetaligheid is een opstap
naar totale verfransing. Integratie van anderstaligen verloopt alleen via het aanvaarden, het leren en het gebruiken van onze taal! Ik ben niet bereid om hier een
millimeter op toe te geven.”

De PP is een openlijk Franstalige partij getuige hun eentalig Franstalige website waar zij hun programma voor
Brussel en Wallonië toelichten. Onbegrijpelijk dat er Hallenaren zijn die zich voor die kar willen spannen!

De N-VA neemt dan ook lijnrecht stelling tegen dit initiatief en roept de Hallenaren op om massaal N-VA te
steunen. De N-VA blijft onverkort ijveren voor het behoud en het versterken van het eentalig Nederlands karakter van onze stad. De N-VA is daartoe de enige
garantie en wil van de Halse kiezer hiervoor het mandaat krijgen.

Schepen van Vlaams beleid Mark Demesmaeker (N-VA):
“De voorbije 6 jaar heeft de Stad Halle enorm geïnvesteerd in integratie van anderstaligen. Zelf heb ik mijn nek
uitgestoken om het straatbeeld van Halle Vlaams te houden… nu wil deze partij die inspanningen teniet doen.

Vier kandidaten voor Halle
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DIRK VAN HEYMBEECK
• 42 jaar uit Buizingen
• Getrouwd, drie kinderen
• Jeugdtrainer voetbal (KHO
Huizingen)
• Voorzitter ouderraad HeiligHart & College
• Kwaliteitscoördinator
laboratoria UZ Brussel
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Er is nog meer om van te genieten: Denk maar aan de meimaand met zijn bedevaarders, de Mariaprocessie, de paassoldaten in Lembeek, de boshyacinten in het Hallerbos, de
reuzenstoet, Vlaamse Kermis Essenbeek, … Kortom: ik ben
trots dat mijn Halle een bruisende stad is.

Wat maakt je blij in Halle?
Halle Carnaval! Het is een echt feest voor en door de Halse
bevolking. Het toont hoe krachtig een gemeenschap kan zijn.
Halle is een levendige en sociale stad met mooie toekomstperspectieven.

Wat kan beter in Halle?
Door de gestage groei van de stad Halle zijn er problemen in
het onderwijs en de mobiliteit. Onze stad stelt zich door bijkomende wooneenheden op termijn bloot aan een toenemende verfransingsdruk, en een tekort aan plaatsen in
kinderopvang, onderwijs of rusthuizen. We moeten er nu aan
werken en niet wanneer het te laat is.

Waarom sta je op de lijst bij de N-VA?
De slogan was durven, denken, doen. Dat roept een pittig gevoel in me op. Het gevoel dat je zaken kan veranderen. Het
motiveerde mij direct om mee te doen
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SVEN VRANKEN
• 25 jaar
• Regieassistent
• Snowboarden, schaken en
cinema
• Vrijwilliger voor het OCMW
• Actief binnen de Vlaamse
beweging

Ben je graag in Halle?
Halle is een hechte en kleine gemeenschap. Waar ik ook verblijf, elke keer ik terugkom naar Halle, heb ik het gevoel dat
ik thuis kom.
Waar kan onze stad nog verder aan werken?
Er is de laatste jaren duidelijk meer aandacht voor het groen
in Halle. Wat mij betreft mag het nog wat meer zijn. Qua
groenbeleid staan we nog een stapje achter op Nederland.
Hetzelfde geldt voor het cultureel aanbod: er is duidelijk vooruitgang geboekt maar het kan nog beter worden door middel
van bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met aangrenzende gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.
De stad moet ook verder gaan met haar beleid om het Nederlands te stimuleren. Taalkennis moet de integratie van nieuwe
Hallenaren op een niet-dwingende manier verhogen.
Waarom koos je voor de N-VA?
De N-VA spreekt me aan voor haar ideeën en haar manier van
politiek voeren. Deze twee tezamen vormen de perfecte combinatie om de imperfecte samenleving bij te sturen. Dit alles
begint mijns inziens op lokaal niveau!

BRIGITTE MOYSON
• 39 jaar, geboren te Halle
• Werkt als administratief bediende
• Communicatief en sociaal
• Carnavalist

Wat stoort je in Halle?
Een heraanleg van de Basiliekstraat
mag zeker overwogen worden. De
stenen liggen er niet meer zoals het
moet en ik heb er al mensen zien vallen. Misschien gaat dit op
korte termijn last geven voor de handelaars, maar als zij op
de lange termijn kijken, moeten zij hier zeker voor te vinden
zijn.
De stad is gestart met de bouw van een jeugdcentrum. Het is
goed dat men hier werk van maakt want meer uitgaansfaciliteiten voor de jeugd zijn nodig.

Waarom ben je een trotse Hallenaar?
Wat ik nog steeds het leukste vind is carnaval. Halle staat bekend als carnavalsstad en ik vind dat we dit nog steeds mogen
koesteren. Het verkleden, uit de bol gaan, mijn kinderen zien
genieten van dit spektakel … In één woord: zalig.

IJN TH
LLE IS M

EVEN

SPECTI

STPER
OEKOM
T
E
I
O
O
M

IE

MOET
DEREEN

NNEN

MEEKU

CONNY ROEKENS
• 43 jaar
• Gehuwd, moeder van drie
keitoffe tieners
• Fervent wandelaar
• Werkt in de gezondheidszorg

Woon je graag in Halle?
Ik ben geboren in Mechelen maar zou voor geen geld van de
wereld Halle willen inruilen. De solidariteit tussen de mensen hier, de inbedding van het sociale en culturele leven
maken dat Halle voor mij een ‘echte thuishaven’ is.
Wat zijn jouw aandachtspunten?
Halle heeft me altijd al gecharmeerd, maar dit wil niet zeggen
dat Halle voor mij geen ‘werkpunten’ kent. De voornaamste
zijn toegankelijkheid, participatie en inclusie. Dat zijn misschien moeilijke woorden maar wat ik bedoel is dat er voor
iedereen een plaatsje moet zijn in onze maatschappij en dat
iedereen moet meekunnen. Het is geen nieuw gegeven dat
onze samenleving vergrijst, verzilvert en verkleurt.
Binnen welke domeinen van de gezondheidszorg
ben je actief?
Ik zet me al 25 jaar in voor ouderenzorg en personen met een
handicap. Boeiend werk, want het zijn sectoren die voortdurend in beweging zijn.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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

