
Fiberklaar zet Halle op stelten: actie vereist 
In Halle is er onvrede over de manier waarop aannemers van Fiberklaar een nieuw netwerk van glasvezelkabels aanleggen. 
Inwoners meldden massaal dat hun stoep of oprit zonder voorafgaandelijke waarschuwing werd opengebroken. Verder zouden 
opdringerige vertegenwoordigers klanten ronselen.

Slechte communicatie
“Ik krijg langs alle kanten signalen dat de 
werken niet verlopen zoals gepland en dat 
bepaalde afspraken niet worden 
gerespecteerd”, zegt gemeenteraadslid 
Sven Pletincx, die de kwestie ter sprake 
bracht op de commissie Stadsontwikke-
ling. De klachten lopen al binnen sinds 
eind augustus en zowel in september als 
in oktober werden ze besproken op de 
Halse raadscommissies. Toch duurde het 

tot eind oktober vooraleer het bestuur 
doortastend ingreep. “Er zullen geen 
nieuwe vergunningen aan Fiberklaar 
meer afgeleverd worden tot alle eerdere 
werken zijn afgerond en de nodige 
herstellingen aan voetpaden worden uit-
gevoerd. Een goede zaak”, besluit Sven.

Agressieve verkooppraktijken
Ook raadslid Mark Demesmaeker klaagt 
de methodes van Fiberklaar aan. “Ik 
kreeg een vertegenwoordiger aan de deur 
met verkeerde en misleidende informatie. 
Fiberklaar is een samenwerking van 
Proximus met de Zweedse investerings-
maatschappij EQT. Hun netwerk is niet 
compatibel met dat van Telenet. Maar de 
man bleef het tegenovergestelde beweren. 
Ik moest en zou een overeenkomst teke-
nen. Dat zijn misleidende praktijken!” 
Mark diende een klacht in bij Fiberklaar, 
maar kreeg nog geen antwoord.

Opnieuw werken op dezelfde plaats
Klap op de vuurpijl: Telenet zal onze 
straten en voetpaden nóg eens openbreken 

om hun eigen kabel naast die van Fiber-
klaar te leggen. “Dubbele werken, dubbele 
overlast en dubbel ongemak. Dat kan je 
aan de mensen toch niet uitgelegd krijgen?” 
zegt Mark Demesmaeker.

Het is spijtig dat onze inwoners het 

slachtoffer worden van de concurren-

tieslag tussen Proximus en Telenet.”

Mark Demesmaeker

Fiberklaar houdt zich niet aan de 

afspraken. Dat mogen we niet tolereren."

Sven Pletincx

N-VA-afdelingen ruimen zwerfafval kanaal 
Brussel-Charleroi op
De N-VA-afdelingen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel gingen het water 
op om zwerfafval te ruimen. Van Halle over Lot tot Ruisbroek voeren ze het 
kanaal af of wandelden ze gewapend met een prikker en een vuilniszak langs de 
oever. De afvaloverlast in het kanaal komt misschien minder vaak in beeld, maar 
is daarom niet minder aanwezig.

De leden van afdeling Halle die met een bootje het water op gingen.

Halle
halle@n-va.be N-VA Hallewww.n-va.be/halle
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Pop-uprecyclageparken spreiden 
over heel Halle
Elk jaar voorziet de stad een aantal pop-uprecyclage-
parken. Zo geraken minder mobiele inwoners die 
moeilijk in het permanente recyclagepark geraken, 
makkelijk hun afval kwijt. N-VA-raadslid Benjamin 
Swalens vraagt een eerlijke en goede spreiding van 
de pop-uprecyclageparken over het hele Halse 
grondgebied.

“Windmoleken is al drie keer aan de beurt geweest, 
terwijl in Breedhout, Buizingen of in Essenbeek boven 
de lichten nog nooit een pop-uprecyclagepark is opgezet. 
Overal in Halle wonen minder mobiele mensen die belas-
tingen betalen. Zij hebben ook recht op dienstverlening. 
Het is beter de inplanting van de pop-uprecyclageparken 
te spreiden over de verschillende deelgemeenten van 
Halle dan herhaaldelijk dezelfde wijken te bedienen”, zegt 
Benjamin.

Geef darmkanker geen kans: doe de test!
Eind oktober ontving Halle dokter Luc Colemont voor een lezing rond darmkanker. Dat is een ziekte die tegenwoordig relatief 
gemakkelijk op te sporen is en in een vroeg stadium een goede kans op genezing hee� . 

Dokter Colemont kwam in Halle spreken op initiatief van 
Hallenaar Walter Demanet en N-VA-gemeenteraadslid Nelly 
Lanis. Beiden maakten darmkanker van kortbij mee. “Zonder de 
stoelgangtest was ik er vandaag niet meer”, getuigt Walter. “De 
test heeft mijn leven gered. Iedere vijftigplusser die de bewuste 
omslag in de bus krijgt, doet er goed aan om de gratis test uit te 
voeren.”

Nelly’s echtgenoot Pieter nam deel aan het bevolkingsonderzoek 
voor de opsporing van darmkanker en testte een afwijkend 
resultaat. “Kanker treft niet alleen de persoon met kanker. Het 
treft het hele gezin. De stoelgangtest kan levens redden en 
vermijdt veel leed bij gezinnen”, stelt Nelly.

De deelname aan de test ligt in Halle 10 procent lager dan het 
Vlaamse gemiddelde. Nelly roept de stad op om een tandje bij te 
steken. “Voor een stad die pronkt met de slogan ‘gezonde stad’ 
kan het preventiebeleid beter”, besluit Nelly.

Sluipverkeer weren
Omwille van de impact van de bouw van nieuwe bruggen over 
het kanaal en de Zenne werd er beslist om andere mobiliteits-
ingrepen tijdelijk uit te stellen. Nu de bruggen in gebruik zijn, 
bracht raadslid Wim Demuylder de aanpak van de verkeers-
stromen vanaf de Ninoofsesteenweg naar de magazijnen en de 
kantoren van Colruyt opnieuw onder de aandacht. 

De maatregelen die daarvoor in het verleden genomen werden, 
hadden een grote impact op de omliggende straten. Zo hebben de 
Haagstraat/Beertsestraat en de Victor Demesmaekerstraat veel 
last van sluipverkeer. Intussen werd er beslist om de plaatsing 
van een anpr-camera en een knip van de Victor Demesmaeker-
straat op termijn verder uit te werken. “Met die ingrepen wil men 
de getroffen straten ontlasten en leefbaarder maken. Wagens 
horen thuis op de gewestwegen”, zegt Wim.

Ingang stadspark: 
hoe het niet moet
Het vernieuwde Albertpark tegenover de bibliotheek 
werd met vier maanden vertraging geopend. Wat 
meteen opvalt is de enorme betonnen vlakte aan de 
ingang. Het stadsbestuur gee�  daarmee het slechte 
voorbeeld. Halle moet niet verder verharden, maar 
inzetten op ontharding en vergroening. We moeten 
actief ontharden en beton opbreken zodat regenwater 
gemakkelijker kan in� ltreren in de grond.

Voetpaden Ysayestraat komen eraan
De Ysayestraat hee�  nog steeds geen degelijke voetpaden. Dat 
creëert elke dag opnieuw gevaarlijke situaties voor voetgangers, 
die ondanks de vele wagens en bussen op de rijbaan moeten 
wandelen. “Die situatie is onhoudbaar en vraagt snelle acties”, 
zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx.

In de Ysayestraat vinden we de hondenlosloopweide, de tennis-
club Sollenbeemd, de BMX-piste en de voetbalvelden van het 
Kruisveld. Er wordt ook een nieuwe woonwijk gebouwd en er 
komen nieuwe lokalen voor de scouts van Sint-Rochus en 
Ensemble Kreato. 

Gezien de bedrijvigheid in de straat is er dringend nood aan 
een veilige verkeersinfrastructuur. Sven Pletincx agendeerde dat 
onderwerp op de gemeenteraad van oktober. Het college zegt 
ook een oplossing te willen en plant de heraanleg van de straat 
in 2023. De details worden verder uitgewerkt in de commissie 
Stadsontwikkeling. Wordt vervolgd.

Benjamin Swalens vraagt om pop-uprecyclageparken te 
spreiden over het hele Halse grondgebied.

We moeten ontharden en vergroenen. En wat doet Halle? 
De ingang van het stadspark betonneren. Goed bezig Halle!

Doe de test! Walter en Nelly steunen volmondig 
de oproep van dokter Luc Colemont.

Wim Demuylder op de plek van de mogelijke knip.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Momenteel is er 
geen plaats voor 
voetgangers in 
de Ysayestraat. 
Daar moet 
verandering in 
komen!

www.n-va.be/halle halle@n-va.be
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


