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HALLE
HALLE IN EUROPA
Begin juli legde Mark Demesmaeker de eed af als Europees
Parlementslid. Samen met drie andere N-VA’ers zal hij de
volgende vijf jaar werk maken van de uitvoering van het
Europese partijprogramma. Tijd voor een interview.

MARK DEMESMAEKER:
"Ik laat Halle niet los en
Halle laat mij niet los."

V.U.: Jos Rossie - Dekenstraat 26/10 - 1500 Halle - info@n-va.be

Het Europees Parlement begon eind augustus al aan
haar werkzaamheden, ruim voor de andere parlementen.
Je bent dus al even aan de slag?
MDM: Ja, eigenlijk zijn we nooit echt gestopt. Na de eedaflegging in juli hebben we de zomerperiode gebruikt voor de
eerste voorbereidingen. Mijn drie N-VA-collega’s zijn nieuw
in dit parlement en moesten toch wat wennen aan het ritme
en de werking ervan. In tegenstelling tot vele andere Europarlementsleden hebben we een korte zomervakantie genomen. Maar we stonden uiteraard volledig klaar om er eind
augustus in te vliegen.
Waar ga jij je op toeleggen?
MDM: Ik ben lid van de Commissies Buitenlands Beleid,
Mensenrechten en Milieu. De gebeurtenissen in Syrië, Irak,
Palestina en Oekraïne staan vandaag hoog op de politieke
agenda. Wat er zich daar afspeelt, is ronduit dramatisch.
Naast mijn commissiewerk volg ik uiteraard de ontwikkelingen in bevriende regio’s op de voet. Zo was ik recent in
Edinburgh, naar aanleiding van het Schotse onafhankelijkheidsreferendum en reis ik begin november naar Barcelona
voor het Catalaanse referendum. Razend spannend allemaal!

Lees verder op blz. 2

Lees ook in dit nummer: Hoe de jeugd de Open Stratendag door de neus geboord werd en de Halse sportverenigingen opzij geschoven worden ten voordele van een
vreemd koekoeksjong. Goed nieuws is er van sociale
zijde met de installatie van een ‘sociaal- en zorgloket’ in
Essenbeek. En de Sterrentjesweide is een rustpunt voor
wie treurt om het verlies van een ongeboren kindje.
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zaal DON BOSCO

Alsembergsesteenweg 130 - Buizingen
pensen, steak, koninginnenhapje, ...

www.n-va.be/halle
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'Halle in Europa - vervolg blz. 1
Kiev, Straatsburg, Schotland, Barcelona,...
Heb je nog wel tijd voor Halle?
MDM: Dat is een kwestie van organiseren natuurlijk. Vele
van mijn collega’s in het Europees Parlement moeten wekelijks heen en weer reizen naar het hoge Noorden van Finland, Cyprus of Zuid- Portugal. Op dat gebied heb ik veel
geluk; ik slaap elke nacht in Halle en kan de gebeurtenissen
in onze stad van zeer nabij volgen. Waardoor ik een actieve
rol kan spelen in de gemeenteraad.
Is onze stad gebaat met een vertegenwoordiger
in het Europees Parlement?
MDM: Wees maar gerust! Europa lijkt ver weg van Halle
maar is dat zeker niet. De beslissingen die in Europa genomen worden, beïnvloeden het leven van iedere Hallenaar.
Wist je dat bijna 80 procent van de Vlaamse en federale wet-

geving eerst beslist wordt door de EU? Daarom is het echt
belangrijk voor onze stad, en voor onze streek, dat we iemand hebben die voor onze belangen opkomt.
Kan je een voorbeeld geven?
MDM: Ooit gehoord van de Japanse duizendknoop? Dat is
een uitheemse plantensoort die het natuurlijk evenwicht in
Vlaanderen ernstig kan verstoren. Ik werkte mee aan gerichte Europese wetgeving tegen deze opdringerige soorten, waardoor we milieuproblemen vermijden. Ook de
gebeurtenissen in Syrië en Irak hebben gevolgen voor Halle
en Vlaanderen. De beelden van de brutale moorden maken
ons bang. Chaos aan onze grenzen bedreigt onze economie
en welvaart. Europa kan een rol spelen in de beëindiging
van dat conflict.

Sociaal loket en Zorgloket weldra ook in Essenbeek
Vanaf november heeft ook Essenbeek een sociaal- en
zorgloket. Dit loket bevindt zich in het bibliotheekfiliaal,
Dreef 1. Zo kan de Essenbekenaar er terecht met al zijn
vragen in verband met zorg en sociale aangelegenheden.
“Ik ben bijzonder verheugd met het nieuws dat de stad en
het OCMW de handen eindelijk in elkaar slaan voor de
opstart van een sociaal- en zorgloket in Essenbeek” zegt
Sven Pletincx, OCMW-raadslid en zelf ook Essenbekenaar.
Bij het zorgloket kunnen de Essenbekenaren vragen stellen over het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen,
ondersteuningswoningen, thuiszorg en de dienstencentra.
Dit loket zal elke 1ste en 3de donderdag van de maand
open zijn. Bij het sociaal loket kan men dan weer vragen
stellen over grondrechten, inkomsten en tewerkstelling.
Het sociaal loket zal elke 2de en 4de donderdag van de
maand open zijn.
Sven Pletincx: “Centrum Halle, Buizingen en Lembeek
hadden al langer een eigen zorg- en sociaal loket. De aan-

SVEN PLETINCKX
OCMW-raadslid

wezigheid van zorg- en sociale loketten in elke deelgemeente maakt het nu mogelijk om elke Hallenaar die zorg
of sociale hulp nodig heeft vlotter te bereiken.’

Halle heeft een sterretjesweide
N-VA-gemeenteraadslid Conny Roekens vroeg op de gemeenteraad van september of er in Halle een sterretjesweide bestaat. De betrokken schepen antwoordde positief.
“Het verlies van een ongeboren kind is altijd een erg aangrijpende gebeurtenis. Een plekje waar
foetussen kunnen begraven en herdacht worden is een belangrijke schakel binnen het rouwproces. Op de website van de stad Halle noch op de ruimere digitale zoekmachine is er iets terug te
vinden over een sterretjesweide in Halle voor ouders van een levenloos geboren kind. Dit is een
kindje dat geboren is tussen de 12de en de 26ste zwangerschapsweek. Een vraag leek me dus wel
gepast”, aldus Conny Roekens.

CONNY
ROEKENS

halle@n-va.be

De betrokken schepen stelde gemeenteraadslid Conny Roekens meteen gerust. Het college van
burgemeester en schepenen keurde in 2005 de aanleg van een ‘foetusweide’ goed. In 2011 werd
deze voor het eerst in gebruik genomen. De komende weken zal de plaats ook verder aangekleed worden met een zitbank, zodat men er echt even tot rust kan komen. Middels het gebruik
van ‘visuele sterren’ zal men van deze gedenkplaats een echte sterretjesweide maken. Er komt
ook een informatiecampagne.

Prestigeclub van buiten Halle
krijgt voorrang op lokale Halse sportclubs
Het sportcomplex De Bres heeft er bij de aanvang van het sportseizoen
een nieuwe gebruiker bij. Voortaan zullen de wedstrijden van ZVC
Gooik-Neigem plaats vinden in Halle en de clubnaam wordt omgedoopt
naar Futsal Project Halle-Gooik.
De ploeg kan trainen op maandagavond en hun thuiswedstrijden zijn op
vrijdagavond. De schepen van Sport (CD&V) werft zo een prestigeclub van
buiten Halle ten nadele van de lokale Halse sportclubs die er al jaren actief
zijn.
N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder heeft heel wat bedenkingen bij
de komst van de nieuwe zaalvoetbalploeg naar De Bres. “Sinds vele jaren
zijn Halse sportclubs vragende partij voor bijkomende trainingsuren tijdens
avonden in de week. Telkens weer kregen zij te horen dat dit niet mogelijk
was wegens van de drukke bezetting van sportcomplex De Bres.

Twee avonden per week
Plots komt er een niet-Halse ploeg met een aanvraag. Na een korte vergadering met de schepen van Sport en de voorzitter van de sportraad, kan
deze club dadelijk tijdens twee avonden per week over de zaal beschikken.
Overleg met de clubs die al vele jaren actief zijn in De Bres was er niet.
Nochtans is er een prioriteitsregel in het huishoudelijk reglement die stelt
dat bij de sportraad aangesloten competitieclubs voorrang hebben.

Favoritisme

WIM DEMUYLDER: “Ondanks
overvol schema toch plaats
voor nieuwe club in De Bres.”

De Halse zaalsportclubs worden achteruitgeschoven ten voordele van een prestigeclub die
geen banden heeft met Halle. Andermaal zijn onze sportclubs de dupe van het gevoerde
beleid en het favoritisme van schepen Bellemans. Wie zich jarenlang actief inzet voor de
Halse zaalsport wordt duidelijk niet beloond.”
Meer info? Contacteer Wim Demuylder: 0479 05 10 71

Aangekondigd alternatief Open Straatdag sterft stille dood
Het aangekondigde alternatief voor de Open Straatdag
heeft niet plaatsgevonden. Het stadsbestuur verbrak zo
haar belofte aan de jeugd. Na meer dan twintig jaar verdween een van de meest succesvolle evenementen bij
de Halse jeugd. “Blijkbaar moet echt alles wijken voor
een peperduur zwembadcomplex” zegt Sven Pletincx,
voorzitter van Jong N-VA Zenneland. Hij betreurt dat
de jeugd het slachtoffer is van de botte besparingsbijl
van de meerderheid.

Teleurstelling groot
De Open Straatdag was steeds een groot succes. De laatste
editie telde 3 000 deelnemende kinderen die zich vermaakten in autovrije straten op springkastelen of tijdens
een ‘deathride’ van op de toren van de basiliek. De teleurstelling was dan ook groot toen het stadsbestuur aankondigde dit initiatief te stoppen met de belofte een
alternatief uit te werken.

www.n-va.be/halle

In een persbericht communiceerde de stad dat de stopzetting niet het resultaat was van de harde besparingspolitiek. Het evenement zou vervangen worden door ‘een
ander concept gericht op dezelfde doelgroep’.

Ook jeugd slachtoffer van slecht bestuur
Sven Pletincx stelt vast dat deze belofte werd gebroken:
“Wij hopen dat het stadsbestuur toch nog werk maakt van
een alternatief evenement waarbij net zoals vroeger duizenden kinderen op straat kwamen spelen. De Open
Straatdag was een hoogdag voor de Halse jeugd. Nadat
eerder reeds de belastingen werden verhoogd is nu ook
de jeugd slachtoffer van het slecht bestuur van deze coalitie.”

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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