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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA steunt buurt in strijd tegen  
appartementsblok Villalaan
N-VA Halle steunt de buurtbewoners van de Villalaan in hun protest tegen de sloop van een  
art-decovilla op de hoek van de Villalaan. De villa wordt gesloopt om plaats te maken voor een  
appartementsgebouw van meer dan twintig appartementen. Ook de bomen en de omliggende tuin 
moeten wijken. Alleen de poort blijft staan.
 
Art-decovilla en tuin moeten wijken
“Het is het zoveelste mooie gebouw in Halle dat dreigt te verdwijnen door de ongebreidelde bouwwoede”, zegt gemeenteraads-
lid Rogier Lindemans. “We steunen de buurt in hun verzet tegen de plannen. Er dreigt niet alleen een mooie art-decovilla te 
verdwijnen, maar ook de ruime tuin errond moet wijken voor beton. Dat alleen de mooie ingangspoort behouden blijft, is 
haast lachwekkend. En dat alles voor het zoveelste banale grote appartementsgebouw in onze stad. Daarom roepen we het 
stadsbestuur op om de plannen niet goed te keuren.”

Nadenken over toekomst
In buurgemeente Beersel werd onlangs beslist om niet meer ongebreideld te laten bij-
bouwen. Zo wil men het inwonersaantal onder controle houden en het karakter van de 
gemeente vrijwaren. Voor de N-VA is het tijd dat Halle vastlegt waar de grens ligt. Waar 
wil men met deze stad naartoe? Hoeveel extra inwoners kan deze stad nog dragen?

N-VA-partijraad duidt Mark Demesmaeker aan als senator.

PENSENKERMIS

Het bestuur van N-VA Halle nodigt u uit op zijn jaarlijkse pensenkermis.

Menu: pensen, speciale schotel, gebraden kip, voor- en nagerechten

Zaterdag 5 oktober vanaf 17 uur
Zondag 6 oktober van 11.30 tot 15 uur

Zaal Lindegroen - Buizingen

Rogier Lindemans
Gemeenteraadslid
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N-VA Halle wil nieuwe brug 
Drasop voor alle verkeer
N-VA Halle is voor-
stander van een 
nieuwe, smallere brug 
ter hoogte van Drasop 
waar alle verkeer is 
toegelaten. Op die 
manier wordt de oude 
situatie hersteld. De 
keuze van het Halse 
college om een nieuwe 
brug alleen toegan-
kelijk te maken voor 
fietsers en voetgangers noemt gemeenteraadslid Wim Demuyl-
der wereldvreemd. Drasop is een belangrijke verbinding tussen 
Lembeek/Essenbeek en Buizingen. Nu de brug is afgesloten 
moet het verkeer via de zeer drukke Sint-Rochuswijk. Ook 
voor de bewoners van de wijk Krabos en Kesterbeekbos is een 
brug die alleen toegankelijk is voor fietsers en voetgangers geen 
oplossing. Sinds het sluiten van de brug zijn Krabos en Kester-
beekbos afgesloten van het centrum van Buizingen en Halle.

N-VA-voorstel goedgekeurd

Stad promoot darmkankeronderzoek
Gemeenteraadslid Nelly Lanis stelde vast dat te weinig Hallenaren ingaan op het  
gratis darmkankeronderzoek dat de Vlaamse overheid aanbiedt. Ze vroeg daarom 
op de gemeenteraad of de stad Halle zich meer wil inzetten voor de promotie ervan.

“Voor darmkanker is, als het snel wordt opgespoord, de kans op genezing relatief groot. Het is dus 
essentieel dat we zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep aansporen deel te nemen aan darmkankeron-
derzoek”, zegt Nelly Lanis. “Een mooi begin zou bijvoorbeeld een laagdrempelige spreekavond met 
dokter Luc Colemont van vzw Stop Darmkanker kunnen zijn.”

Nelly Lanis
Gemeenteraadslid

Brigitte Moyson vervangt Joke Ots in gemeenteraad
De combinatie van werken, een gezinsleven met twee kinderen en de 
uitbouw van een zaak nemen veel tijd in beslag. Daarom zet Joke Ots haar 
politieke carrière even op pauze en neemt ze ontslag uit de gemeenteraad. 
Brigitte Moyson uit Buizingen volgt Joke op. Voor Brigitte is de gemeen-
teraad niet nieuw. Ze zetelde de vorige bestuursperiode al in de gemeente-
raad. 

Mark Demesmaeker begrijpt, maar betreurt de beslissing van Joke Ots. 
“Joke is een zeer gedreven en gewaardeerde kracht binnen N-VA Halle. We 
wensen Joke alle succes voor de toekomst”, zegt hij.

N-VA opgelucht met keuze 
voor tunnelvariant A8
N-VA Halle reageert opgelucht nu de meerderheidspartijen 
eindelijk de loopgraven hebben verlaten. De tunnelvariant 
met een ondertunneling van de Nijvelsesteenweg en de Hal-
leweg en garanties voor de ontsluiting van Rodenem komen 
in grote lijnen overeen met de keuze die N-VA Halle al lang 
had gemaakt. 

Gemeente-
raadslid Wim 
Demuylder: “Op 
de gemeenteraad 
van mei vroeg ik 
het college om 
zo snel mogelijk 
een standpunt in 
te nemen over de 
door de minister 
voorgestelde 
tunnelvarianten. 
Toen bleef men nog vasthouden aan een lange tunnel, waar-
door het dossier geblokkeerd leek te blijven. Eindelijk komt er 
een einde aan de maandenlange impasse. Ik hoop dat er snel 
schot in de zaak komt.” 

Brigitte Moyson Joke Ots
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Megabloempotten handelscentrum krijgen stalen kraag
Bij de herinrichting van de Basiliekstraat en Beestenmarkt werd als vergroening gekozen voor 
elf megabloempotten in duurzaam composiet. Gemeenteraadslid Wim Demuylder liet tijdens 
de gemeenteraad noteren dat heel wat van die bloempotten beschadigd waren en verkleuring 
vertoonden. Dat gaf een slordige indruk aan het straatbeeld. Intussen werden de megabloem-
potten voorzien van een stalen kraag in karmijnrood. Kostprijs 30 000 euro.

"Blijkbaar was de keuze voor deze megabloempotten niet de meest  
duurzame en had men beter voor wat sterker materiaal gekozen.  
Anderhalf jaar na de plaatsing is er al een dure oplossing nodig  
om deze bloempotten te herstellen", zegt Wim Demuylder.

Geef Hallenaar meer inspraak in mobiliteitsbeleid
Halle heeft sinds 2013 een officiële mobiliteitsadviesraad. Toch ontbreekt daarin de stem van de Hallenaar, vindt 
gemeenteraadslid Sven Pletincx. “De Hallenaar moet meer inspraak krijgen in de mobiliteitsdossiers”, zegt hij.

Meer inspraak voor de Hallenaar is een speerpunt van het nieuwe stadsbestuur. Daarom stelde Sven Pletincx 
voor om de samenstelling van het Mobiliteitsplatform uit te breiden met leden van de gemeenteraad. “Op dit 
moment wordt het debat voornamelijk gevoerd door lobbygroepen die ook voor eigen rekening rijden. Dat 
is niet altijd in het belang van alle Hallenaren. De leden van lobbygroepen die plannen uitwerken met grote 
impact op Halle moeten geen verantwoording afleggen aan de kiezer. Om het draagvlak voor toekomstige 
adviezen en plannen te vergroten is het nodig om ook democratisch verkozen politici te betrekken bij het  
Mobiliteitsplatform. Politici kunnen wel afgerekend worden door de kiezer”, stelt Sven Pletincx.

Sven Pletincx
Gemeenteraadslid

Overeenkomst De Winde 
brengt stadskas in gevaar
“De erfpachtovereenkomst die de stad overeenkwam met buurtschool De Winde staat bol van de financiële 
cadeaus. Niet alleen vandaag. Ook over 66 jaar, wanneer het contract afloopt, is de stad gul met centen.  
Zo wordt vandaag een hypotheek gelegd op de financiën van de toekomst”, zegt gemeenteraadslid Benjamin 
Swalens. “Voor alle duidelijkheid: de N-VA is niet tegen buurtschool De Winde, maar wel tegen een stads- 
bestuur dat het geld niet beheert als een goede huisvader.”

“Drie jaar erfpachtvergoeding werd kwijtgescholden en de stad engageerde zich om voor een half miljoen euro het gebouw te 
renoveren. Dat de erfpachtgever zelf instaat voor het betalen van de renovatiekosten is zeer 
ongebruikelijk”, vertelt Benjamin Swalens.

Op het einde van de overeenkomst mag de buurtschool het gebouw overkopen. Het school-
bestuur mag daarbij de aan de stad betaalde erfpachtvergoedingen aftrekken van de 
verkoopprijs. Geïndexeerd komt dat neer op een korting van meer dan twee miljoen euro. 
“Het is niet aan ons om vandaag zulke lasten op te leggen aan de belastingbetaler van het 
jaar 2085. We mogen het toekomstige stadsbestuur niet opzadelen 
met een gigantische factuur”, zegt Benjamin Swalens. Benjamin Swalens

Gemeenteraadslid

Wim Demuylder
Gemeenteraadslid
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


