
Wateroverlast in 
Essenbeek had 
voorkomen kunnen 
worden
De voorbije maanden kende Halle veel 
wateroverlast. Opvallend was dat niet 
enkel het centrum maar ook de verschil-
lende deelgemeenten werden getro� en. 
Ook in Lembeek en Buizingen en op 
Sint-Rochus kon de riolering de over-
vloedige regen niet slikken. Zeker wat 
betre�  de vijversite in Essenbeek wijst 
de N-VA naar het stadsbestuur: ‘Een 
gebrek aan structureel onderhoud van 
de collector.’

Aan de vijversite in Essenbeek kregen 
bewoners meerdere keren water binnen 
in de huizen. “Dit is bijzonder wrang. De 
stad zou het probleem van de overloop 
van de historische kasteelvijver moeten 
kennen. De collector heeft regelmatig een 
ruim- en onderhoudsbeurt nodig, maar 
de stad heeft verzuimd om dat structu-
reel onderhoud tijdig uit te voeren. De 
overvloedige regen deed de rest” zegt 
N-VA-raadslid Nelly Lanis. 

“De burgemeester spreekt dat krampach-
tig tegen,” vult raadslid Mark Demesmae-
ker aan. “Daarom zijn Nelly en ik met 
buurtbewoners de verzamelriolen zelf 
gaan inspecteren. We vonden er massa’s 
slib, gruis en steenpuin. Meldingen van 
burgers eerder deze zomer werden niet 
goed opgevolgd, problemen worden ver-
volgens ontkend. Omdat de buurtbewo-
ners geen gehoor vonden zijn we met hen 
naar de pers gestapt. Een dikke buis voor 
het stadsbestuur!”

Geef natuur en water ruimte
Net hier sloot het stadsbestuur een om-

streden akkoord met een bouwpromotor 
om op de oevers van de verkleinde vijver, 
die zelf overstroomde, maar liefst elf 
woningen neer te poten. 

“We beseffen allemaal dat we de natuur 
en het water ruimte moeten geven, maar 
zo gaat het niet lukken. Maak ernstig 

werk van een structureel onderhoud 
van de riolering. Zet de dading met de 
bouwpromotor stop zodat het volbouwen 
van de vijversite en de overbelasting van 
het rioleringsstelsel wordt voorkomen”, 
besluit Nelly. 

Twee maten en twee gewichten
Gemeenteraadslid Mark Demesmaeker 
stelt vast het stadsbestuur werkt met 
twee maten en twee gewichten. De stad 
gaat – terecht - in beroep bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen tegen de om-
gevingsvergunning van de provincie voor 
drie appartementsgebouwen op een risi-
costrook op Nederhem, en haalt daarmee 

zowat alle media. Maar hier in het bouw-
dossier langs de vijver van Essenbeek zet 
de stad de beroepsprocedure bij dezelfde 
Raad voor Vergunningsbetwistingen in 
alle stilte on hold om in het geheim een 
dading te sluiten met de bouwpromotor. 
Bouwen in overstromingsgebied, ook al 
is de grond ingekleurd als bouwgrond, is 
in deze tijd niet aanvaardbaar, zegt het 
stadsbestuur. Elf huizen bouwen op een 
gedempte vijver, oorspronkelijk park-
gebied,  blijkbaar wel. Wie gelooft die 
mensen nog?” aldus Mark.

Gemeenteraadsleden Nelly 
Lanis en Mark Demesmaeker 
gingen met eigen ogen de 
staat van de collector inspec-
teren. 
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Zaal Lindegroen - Buizingen
Zaterdag 2 oktober vanaf 17 uur
Zondag 3 oktober van 11u30 tot 15u

Pensenkermis N-VA Halle

Nelly Lanis en Mark Demesmaeker 
riepen de pers erbij om de bezorgdheden 
van de omwonenden kracht bij te zetten.

Het bestuur heeft een goede 
paraplu, maar de Hallenaren 
zitten met de natte voeten!”
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Graag meer fi etsenstallingen 
buiten centrum
Het stadsbestuur plant verschillende nieuwe overdekte 
� etsenstallingen in het centrum van Halle. Een goede zaak, 
maar Halle is groter dan het centrum alleen. “Ook buiten 
het centrum van Halle zijn extra overdekte � etsenstallingen 
welkom”, vindt N-VA-raadslid Benjamin Swalens.

“Veel mensen die in een appartement of een rijwoning wonen 
willen graag fietsen maar kunnen hun fiets binnen niet stallen. 
Het is daarom best ook overdekte fietsenstallingen te voorzien 
in de dichtbevolkte wijken buiten het centrum,” zegt Benjamin.

Camerabewaking
Benjamin pleit er tevens voor alle nieuwe fietsenstallingen uit te 
rusten met camerabewaking. Dat is een kleine extra kost op de 
totale investering en helpt, samen met een goed slot, in de strijd 
tegen fietsdiefstallen.

Waterspeeltuin blijkt al snel 
droog te staan
Het stadsbestuur liet met een ongeziene snelheid een water-
speeltuin installeren op de nog laatste resterende groenzone 
aan het zwembadplein. De verwachte problemen doken al 
snel op.

Al tijdens de 
discussie op de 
gemeenteraad 
uitte de N-VA 
haar bezorgd-
heid over de 
watervoor-
ziening van 
deze speel-
tuin. Raadslid 
Sven Pletincx
waarschuwde 
dat een groot 
deel van het 
water zou verdampen. Hierdoor is deze speeltuin allesbehalve 
duurzaam. Nochtans was dit de bedoeling. Regenwater zou 
gebruikt en hergebruikt worden.

“Onze bezorgdheid bleek helaas al snel te kloppen. De regen-
waterput was snel leeg en dat tijdens een bijzonder natte zomer.
Stadsmedewerkers controleren nu elke week het waterpeil. 
Op twee maanden tijd werd de regenwaterput aangevuld met 
103.000 liter stadswater. Allesbehalve een duurzame investe-
ring”, aldus Sven.

De N-VA zag de waterspeeltuin liever elders ingepland: op een 
mooie en groene locatie in de nabijheid van een natuurlijke 
waterbron.

 N-VA-raadslid Benjamin Swalens: “Halle kan wel wat extra 
overdekte fi etsenstallingen buiten het centrum gebruiken, mét 
camerabewaking.”

 N-VA-raadslid Sven Pletincx: “We hebben het 
stadsbestuur nochtans gewaarschuwd over de 
watervoorziening van deze speeltuin.”

Minister Demir helpt jeugdverblijf Zennedal door coronacrisis
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir hee�  via Toerisme Vlaanderen 5.384 euro vrijgemaakt voor het sociaal toerisme in 
Halle. Zennedal, gelegen aan de Don Boscokerk te Buizingen, krijgt een � nancieel duwtje in de rug om door de coronacrisis te 
geraken. 

“Onze sociaal toeristische ondernemers verdienen al onze 
steun”, zegt Zuhal Demir. “Want ondanks alle ellende van het 
afgelopen jaar maken ze het alsnog mogelijk om jongeren te 
laten genieten van een deugddoende vakantie.” 

“Zennedal doet zelfs in moeilijke omstandigheden inspannin-
gen om vakantie mogelijk te maken voor kwetsbare mensen”, 
zegt Jeroen Hofmans van N-VA Halle. “Wij zijn dan ook heel 
tevreden dat minister Demir de nodige middelen voorziet om 
de rekening te laten kloppen. Zo kan Zennedal ook na deze 
donkere periode vakantie en ontspanning voorzien voor de 
meest kwetsbaren onder ons.” 

 Jeroen Hofmans is blij met de steun van Vlaams 
minister Zuhal Demir voor Zennedal.
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Steeds meer taalklachten
Het aantal meldingen inzake het niet respecteren van het Nederlandstalige karakter van onze stad kende in 2020 een aanzienlij-
ke stijging in vergelijking met het jaar voordien. Wim Demuylder stelt vast dat steeds meer inwoners zich terecht zorgen maken 
over de gestage toename van anderstalige boodschappen waarmee onze stad te kampen hee� . 

“Inzake Vlaamse reflex is er ook bij een aantal van onze stadsdiensten heel wat achteloosheid. Regelmatig worden bouwwerven 
onder het beheer van de stad voorzien van tweetalige werfboodschappen. Dat was zo bij de bouw van het nieuwe stadsmagazijn en 
meer recent nog bij de aanleg van het nieuwe Nederhempark aan het sas. Nochtans gebruiken die bouwbedrijven in andere steden 
wel ééntalige boodschappen aangepast aan de taal van de opdrachtgever. 

Blijkbaar wil men daar in Halle geen aandachtspunt van maken en laat men maar betijen. Het is pas na een melding dat men gaat 
ingrijpen. Het zou de partijen van de meerderheid sieren indien ze wat assertiever zouden zijn bij de naleving van het Vlaams 
manifest van de stad”, aldus Wim.

Hallenaren hebben weinig vertrouwen in stadsbestuur 
De Vlaamse overheid lanceerde een paar jaar geleden de Gemeentemonitor. Een verzameling van allerhande cijfers en 
statistieken over elke gemeente en OCMW. “Uit de meest recente cijfers blijkt dat inzake vertrouwen in de lokale overheid 
de cijfers voor Halle niet goed zijn”, zegt raadslid Eva Demesmaeker. 

De slechtste van de klas
“Het is een algemene trend dat het vertrouwen 
bij de burger daalt. Een deel van de kiezers is 
doorheen de jaren vervreemd van de politiek. 
Het vertrouwen op andere politieke niveaus 
ligt zeer laag. Maar een lokaal bestuur staat 
veel korter bij de burger en in vergelijking met 
nabijgelegen gemeenten en regio's is Halle met 
een twee op tien veruit de slechtste van de hele 
klas” aldus Eva Demesmaeker. 

Geen inspraak
“De huidige coalitie is niet de keuze van de 
burger bij de verkiezingen. Dat is zeker een 
van de oorzaken”, vervolgt Eva Demesmaeker. 
“Verder wordt er bij beslissingen zoals een 
nieuw parkeerbeleid te weinig rekening ge-
houden met de inbreng van de burgers. Geen 
enkele partij had het op die manier in zijn 
campagne aangegeven en dat zorgt voor wan-
trouwen. Burgers worden kritischer en men 
verwacht steeds meer inspraak en grondige 
motivering van een lokaal bestuur.”

 “Deze bestuursploeg was niet de keuze van de burger bij de verkiezingen. Dat straalt 
ook af op het vertrouwen dat de Hallenaar heeft in het bestuur.” Eva Demesmaeker, 
N-VA-raadslid

 Wim Demuylder, N-VA Halle: 
“Zelfs bij bouwwerven onder 
beheer van de stad gebruikt 
men tweetalige signalisatie.”Werf Nederhempark
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