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HALLE
Ook provinciebestuur
zonder N-VA

DANK U HALLE!

Ook op provinciaal niveau werd
een coalitie zonder de N-VA
gesloten. Nochtans had ook hier de
N-VA de verkiezingen grandioos
gewonnen. De N-VA ging van één
naar 19 provincieraadsleden. Voor
Halle doet Marc Sluys zijn intrede
in de provincieraad.

De N-VA heeft in Halle een schitterende
verkiezingsoverwinning behaald. Met 29,9
procent van de stemmen en 12 raadsleden
is de N-VA in één klap de grootste partij.
Lijsttrekker Mark Demesmaeker is met
4 159 voorkeurstemmen met verve de
populairste politicus. Dank u Halle voor
dat vertrouwen!

Verliezers CD&V, Open Vld en sp.a
kwamen met hun drietjes niet meer
aan een meerderheid. Dus werd
Groen aangezocht om de
traditionele partijen te depanneren.
Groen ging daarop in en dus
belandt de winnaar van de
verkiezingen ook in de provincie in
de oppositie, net als in Halle.

Met zo’n uitslag spreekt het voor zich dat de
N-VA meteen het initiatief nam om een
coalitiepartner te zoeken en tot een ruime en stabiele meerderheid te komen. Al
snel werd echter duidelijk dat de vroegere kartelpartner CD&V er voor koos
om na zes jaar goede samenwerking de leiding te nemen van een anti-N-VAcoalitie. Het enige doel: de burgemeesterssjerp behouden en de N-VA
buitenspel zetten. U kent het resultaat: de volgende zes jaar wordt Halle
bestuurd door een coalitie van de verliezers.

De N-VA had graag mee bestuurd
en stelde voor om de provincie af te
slanken, de provinciale belastingen
te verlagen en efficiënter te gaan
werken. Dat bleek voor de
traditionele partijen te moeilijk te
liggen, ook al staat dit onder meer
in het programma van Open Vld.
Maar tussen woord en daad staan
blijkbaar enkele goedbetaalde
topfuncties in de weg.

MARC SLUYS,
N-VA-provincieraadslid

www.n-va.be/halle

MARK
DEMESMAEKER

BEHOUD VAN POSTJES
Mathematisch hebben de drie verliezende partijen natuurlijk wel een nipte
meerderheid. Maar de grote overwinnaar dumpen, die meteen ook de grootste
partij wordt en de populairste politicus levert, is een miskenning van de wil
van de kiezer. Het is een maneuver dat niets meer met inhoud en beleid, maar
alles met machtsposities en behoud van postjes te maken heeft. Om zich te
verdedigen putten de verliezers zich uit om argumenten te verzinnen. Maar het
feit dat deze coalitie al op een uurtje tijd beklonken was, bewijst dat alles vooraf
al afgesproken was.

HALSE KIEZER BEDOT
De meest gehoorde opmerking de voorbije dagen in Halle is dan ook: “Waarom
moeten we eigenlijk nog gaan stemmen?” Inderdaad, vele Halse kiezers zijn
verontwaardigd en boos. Terecht, want ze zijn bedot. Zij wilden de
verandering, en hebben die voorlopig niet gekregen. En dat zullen ze niet licht
vergeten.
De N-VA laat het hoofd echter niet hangen: zij is en blijft de echte
overwinnaar van deze verkiezingen, en zal met haar 12 gemotiveerde
raadsleden stevig oppositiewerk leveren tegen deze coalitie van de
verliezers!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

14 oktober door de ogen van Joke Ots,
voorzitter N-VA Halle

JOKE OTS
Voorzitter N-VA Halle

07:00 Ik sta op en maak me klaar
voor een belangrijke dag.
07:30 Per sms wens ik al onze N-VAkandidaten veel succes en
bedank hen voor hun
inspanningen tijdens de
campagne.
11:00 Ik breng mijn stem uit, voor
het eerst elektronisch. Dat ging
heel vlot. Door de goede
organisatie moet ik niet lang
wachten.
11:30 Ik breng een kort bezoek aan
onze mooie Grote Markt en
drink een koffietje in De
Fazant.

13:00 Ik ben te zenuwachtig om te
eten. Toch lunch ik kort.
15:00 De stembureaus sluiten. Het
N-VA-bestuur komt samen in
Dansbaar om de uitslag te
volgen.
15:30 Onze kandidaten en
sympathisanten verzamelen
wat verderop in café Blue
Note.
15:50 De eerste resultaten lopen
binnen. Na zes stembureaus
staan we aan de leiding met
26 %. We bellen een eerste keer
met Dirk Pieters. Die vindt het
nog te vroeg om conclusies te
trekken.
16:10 Halfweg de telling. De N-VA
stijgt verder naar 30 % en 12
zetels. We bellen nogmaals
naar Pieters. CD&V vraagt
binnen een uur terug te bellen.
Er moet zeker met ons
gesproken worden gezien de
voorlopige uitslag.
16:50 We bellen opnieuw naar
CD&V maar krijgen niemand
meer aan de lijn. Ook de
socialisten zijn niet te bereiken.
Onze overwinning krijgt een
bittere smaak.
17:00 Onze kandidaten vervoegen
ons en we delen hen het

19:00

20:00
22:00

02:00

nieuws mee dat er geen contact
gelegd kan worden met de
andere partijen. De winnaar
van de verkiezingen wordt
genegeerd. Mijn maag draait.
Halle krijgt een coalitie van
verliezers. Burgemeester
Pieters heeft zijn postje gered.
Onze leden en sympathisanten
wachten ons op in café Blue
Note. We worden onthaald als
winnaars en de mensen zijn
boos en verontwaardigd. De
drogredenen van Pieters om
niet met de N-VA te spreken
vallen niet in goede aarde bij
de aanwezigen.
Mark geeft de eerste interviews
en spreekt zijn kiezers toe. Hij
is ontgoocheld.
De coalitie van verliezers slaat
in als een bom. Er ontstaat een
spontane betoging op de Grote
Markt. Zelfs VTM zakt af naar
Halle.
Blue Note sluit. Ik ga naar huis
met een hoofd vol emoties.
Keiharde oppositie zal het
worden. Hopelijk zijn de
kiezers nog gemotiveerd om te
gaan stemmen in 2014.

Dirk Pieters is kort van geheugen
Dirk Pieters wou niet samenwerken met de N-VA om verschillende redenen. Eén
van deze redenen was Wim Demuylder, die vroeger gemeenteraadslid was voor
het Vlaams Belang. “Dat is een drogreden”, reageert Wim Demuylder: “Pieters is
in deze wel kort van geheugen. Toen ik ten tijde van het kartel CD&V/N-VA uit
het Vlaams Belang stapte, was ik meer dan welkom op de kartellijst die CD&V
opnieuw graag met de N-VA wilde maken. Zelfs binnen de ACW-strekking was
er geen bezwaar tegen mijn komst. Blijkbaar zijn alle middelen goed om een
coalitie van verliezers te verkopen aan de bedrogen Halse kiezers”.

WIM DEMUYLDER
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Zij verdedigen uw stem

Mark Demesmaeker
Moeten we Mark nog voorstellen? Hij was de voorbije
zes jaar schepen in Halle en was graag burgemeester
geworden. Hij zal nu krachtig oppositie voeren.
In januari verlaat hij na negen jaar het Vlaams parlement
voor het Europese. Hij zal er zich bezig houden met
landbouw, milieu en streekontwikkeling. In Europa heerst
tevens een negatief beeld van de Vlamingen in de rand.
Dit beeld, gecreëerd door de Franstaligen, wil Mark
ontkrachten en verbeteren.

personen met een handicap de domeinen waar ze zich al
25 jaar voor inzet. Boeiend werk, het zijn sectoren die
voortdurend in beweging zijn. Vanuit de gemeenteraad
wil ze ook werk maken van een betere toegankelijkheid in
Halle. Eerlijke participatie en inclusiegedachten vormen
de basis van haar inzet.

Sven Vranken

Joke is reeds drie jaar voorzitter van N-VA Halle. Ze is een
enthousiaste vrouw met een groot hart voor Halle. Naast
haar job als service manager werkt ze haar master
handelswetenschappen af en maakt ze tijd voor politiek,
fitness en lopen ter ontspanning.

Sven is voorzitter van Jong N-VA Zenneland en woont in
Essenbeek. Hij is een veelbelovende nieuwkomer in de
Halse politiek. Als regieassistent en opnameleider werkte
hij reeds aan verschillende films en tv-series. Hij
engageert zich in de gemeenteraad op verschillende
domeinen: cultuur, jeugdbeleid, betaalbaar wonen en
openbaar groen.

Jeroen Hofmans

Dirk Van Heymbeeck

Jeroen was de voorbije twee jaar OCMW-raadslid en
reeds jaren politiek actief als bestuurslid van N-VA. Hij is
leraar biologie en farmaceutische vakken en geeft al tien
jaar les in Halle. Naast het onderwijs en de politiek
vertoeft hij tijdens zijn vrije tijd vooral in de klassieke
muziekwereld.

Dirk is een goedlachse man die werkt als laborant. Hij
ontloopt zijn verantwoordelijkheden niet: hij is
jeugdtrainer bij KHO Huizingen, voorzitter van de
ouderraad van het Heilig-Hart & College (site Halleweg
& Handbooghof) en zit in de raad van bestuur van
CC ’t Vondel. Hij is geïnteresseerd in mobiliteit,
onderwijs, cultuur en sport.

Joke Ots

Wim Demuylder
Wim is sinds 2001 al gemeenteraadslid en heeft dus meer
dan tien jaar ervaring. Hij is accountant en zette zich in de
gemeenteraad vooral in voor het Vlaamse karakter, sport,
mobiliteit en stadsfinanciën. Hij is in zijn vrije tijd fervent
mountainbiker en voorzitter van een badmintonclub in
Halle.

Mennem Dibe
Mennem is net 24 jaar geworden en klaar om zich te
‘smijten’ in de gemeenteraad. Ze is studente aan de
UGent. Wetenschap en politiek zijn twee thema’s die haar
enorm boeien. Haar interesse, motivatie en gedrevenheid
zijn een garantie voor een veelbelovend engagement.

Marc Sluys
Marc groeide op in Halle en liep er ook school. Tijdens
zijn jeugd speelde hij voor SK Halle. Hij ruilde het
voetbalveld in voor de atletiekpiste en vestigde met OEH
een Belgisch record op de 4x200m. Hij is sinds 1981
streekjournalist en werkt als vakbondsafgevaardigde
binnen een grote financiële instelling. Veiligheid, toerisme
en Vlaams beleid zijn thema’s waar hij zich zal op
focussen.

Conny Roekens
Conny raakte verkozen met de slogan “Iedereen moet
meekunnen”. Als seniorenconsulente zijn ouderenzorg en
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Willy Belsack
Willy Belsack heeft er reeds een hele politieke loopbaan
achter de schermen op zitten. Hij was jarenlang actief in
de Volksunie, de voorloper van de N-VA. Willy heeft een
open blik op de wereld. Hij reist graag en schuwt het
contact met andere volkeren en culturen niet. Hij maakt
nu graag tijd vrij om de belangen van de Halse bevolking
te verdedigen in de gemeenteraad.

Nelly Lanis
Nelly is een bezige bij die actief deelneemt aan het
verenigingsleven: ze is actief in de parochiale werking
van Essenbeek, is lid van Femma (KAV) en zingt in het
Tsitsikammakoor. Ze maakt ook deel uit van de oudChiroleiding. Ze werkt als onthaalbediende bij
personeelszaken. Ze gaat voor een Vlaams, verkeersveilig
Halle en het behoud van de groene ruimte. De vijver van
Essenbeek zal haar bijzondere aandacht krijgen.

Jo Lories
Jo is vooral gekend als cafébaas van het café Blue Note op
de Grote Markt. Er schuilt echter meer in hem. Hij
studeerde marketing en werkte 7 jaar als reclameadviseur
voor De Streekkrant. Vanuit de oppositie wil hij Halle
meer groen en een betere fietsinfrastructuur geven. Ook
de begeleiding van de Halse zelfstandigen en
ondernemers liggen hem nauw aan het hart.

