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AGENDA
• 11 oktober 2013 - 20.00u
Eerste praatcafé N-VA Halle.
Peter Dedecker laat licht
schijnen op het
Dexia-schandaal.
zaal Simmebrug

O. de Kerchove d'Exaerdestraat 48

Buizingen

• 16 & 17 november 2013
Pensenkermis N-VA Halle
Zalen Don Bosco
Alsembergsesteenweg 130
Buizingen

contact
https://halle.n-va.be

Lid worden?
Bel René Van Langendijck
02 361.81.28

Va lt A l b e rt- s i t e t e n p ro o i
a a n s t e d e l i j k e v e r ko o p wo e d e ?

I n de reeks onverkwikkelijke maatregelen die het stadsbestuur meent te moeten
nemen ‘om te bezuinigen’ dreigen een aantal stedelijke eigendommen onder de
verkoophamer terecht te komen. Aan de reeks ‘genomineerde’ eigendommen die in
aanmerking komen voor verkoop, werd onlangs de Albert-site toegevoegd. Deze
oude schoolgebouwen (vroeger deel van het Onze-Lieve-Vrouw-college), op de hoek
van de Albertstraat en de Halleweg, werden wereldberoemd in Vlaanderen als het
politiecommissariaat van Witse.

N u Witse verhuist naar de Westhoek en de lokalen leeg staan, dreigen ze het
slachtoffer te worden van de verkoopwoede van het Halse stadsbestuur dat krampachtig op zoek is naar geld om andere projecten te financieren. Indien deze plannen
hard gemaakt worden verliezen niet alleen een aantal verenigingen hun onderkomen
(en sommige zitten hier al vele jaren). Op de koop toe zal het aanschijn van de
hele omgeving ontsierd te worden en zijn specifiek karakter verliezen, als ook de
plannen om op deze locatie appartementen te bouwen doorgang zullen vinden.
N -VA Halle staat dan ook aan de zijde van de buurtbewoners van de Sint-Rochuswijk die ijveren voor de opwaardering van deze oude schoollokalen tot een volwaardig wijkcentrum, een ontmoetingsplaats waar het volkse samenleven van de
hele wijk centraal staat.
B ovendien zou het stadsbestuur de realiteit onder ogen moeten zien en beseffen
dat de verkoop van stedelijke eigendommen geen fundamenteel soelaas voor de
stadskas met zich meebrengt. In de meeste gevallen bieden dergelijke verkopen
slechts op heel korte termijn een oplossing voor nijpend geldgebrek. We moeten
ons maar even de soortgelijke initiatieven van Verhofstadt en zijn paarse kornuiten
voor de geest halen en de desastreuze gevolgen ervan voor de regeringen die
daarna kwamen. Hetzelfde scenario dreigt ook hier. Welke coalitie er na de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook aan het bewind komt, zij zal met ‘de
gebakken peren’ zitten. Wat we echt nodig hebben om de stadsfinanciën gezond te maken, zijn ingrijpende structurele maatregelen,
die een langetermijnvisie ondersteunen. En aan een
dergelijke visie ontbreekt het ons huidig stadsbestuur,
spijtig genoeg.

V.U. : Jos Rossie
Dekenstraat 26/10 - 1500 Halle
eindredactie & opmaak :
Kris Charlier

foto : © Google Maps

14 oktober 2012 : Halle koos voor de N-VA en verandering,
maar kreeg een coalitie van verliezers.

de Zomer in Beeld

De alternatieve 11-juli-speech van Mark Demesmaeker kende heel wat bijval. Tot spijt van wie het benijdt
stond er duidelijk meer volk op de Maandagmarkt dan op de Grote Markt ...

Op 10 augustus werd er in Lembeek met ballen
gesmeten. Ook de N-VA liet zich niet onbetuigd en
trad aan met maar liefst 4 teams : de Denkers, de
Durvers, de Doeners en de Leeuwtjes.
voor meer foto’s, surf naar onze webstek :
halle.n-va.be

De volgende dag waren de ballen enkele maten
groter. De 9de editie van het beachvolleybaltornooi
van N-VA gemeenteraadslid Jo Lories lokte een pak
volk naar de Grote Markt. Ook hier speelde een
N-VA-team zich in de kijker. Al zal de naam langer
blijven nazinderen dan het puntenaantal ...

45
P ENSENKERMIS

ste

zat. 16 november (vanaf 17.00 u)
zon. 17 november (vanaf 11.30 u tot 15.00 u)

zaal DON BOSCO

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

Eerste zomer zonder bloemen in Halle.

De hete zomer is voorbij ...

W aar is de tijd! Toen Halle er tijdens de zomermaanden
nog fleurig uitzag, toen de marktbus nog reed op donderdag
en zaterdag, toen Halle nog proper was, toen er nog bibliotheken waren in Essenbeek en Lembeek en Buizingen, toen
Halle nog niet bij de duurste gemeenten van Vlaanderen
hoorde … Ja, het is waar dat ‘binnen afzienbare tijd’ er een
Eerste Steenlegging zal zijn (allen daarheen?) van een
zwemkom en dus Hallenaar, juicht! Althans toch volgens
onze huidige stadsvaderen … maar de prijs is hoog, veel te
hoog. Zelfs onze kleinkinderen zullen het nog gevoelen.

A lle ironie op een stokje, op dinsdag 10 september hernam de gemeenteraad haar werkzaamheden. Voor de NVA dus ‘alle hens aan dek’. Als grootste fractie – maar door
machtswellustige personen naar de oppositie verwezen –
is het onze taak er over te waken dat het beleid eerder zorgt
voor de belangen van de bewoners van de stad dan voor
persoonlijke …

A angaande de gemeenteraad is het overigens als toeschouwer – het is u waarschijnlijk wel bekend dat die zittingen openbaar zijn – ontgoochelend om vast te stellen
met welk gebrek aan professionalisme sommige van ‘onze
(goed betaalde) schepenen’ zich van hun opdracht kwijten.
Indien u, geachte lezer, eens een paar uur vrij hebt voor het
bijwonen van een raadszitting, doe het! De alles-beter-wetende-meerderheid en hun stilzwijgende fracties zullen u
verbazen! En heb dan in gedachten welke stoelendans zich
in de komende jaren nog aankondigt. En dat allemaal om
over het welzijn van hun burgers te waken. Of toch zo iets.
Jos Rossie. Voorzitter N-VA Halle.

... maar o nze dorst blijft.
J ong N-VA zorgde i n samenwerking
met de ambachtelijke bro uweri j
Den Herberg uit Buizi ngen
voor een nieuwe uitgave van het
fameuze Zenn enat, een smaakvol en
verfri ssend goud-bl ond biertje.

1 fles (75cl) kost 5,00 €
korting vanaf 6 flessen
te bestellen bij :
sven.pletincx@n-va.be

wordt aan huis geleverd

11 juliviering 2013 in mineur.

H et officiële gedeelte van de eerste 11 juliviering onder
de socialistische schepen van Vlaams beleid was er één om
snel te vergeten. In tegenstelling tot voorgaande jaren een
minimale bevlagging van de Grote Markt met slechts drie
leeuwenvlaggen aan het historische stadhuis. Eén ervan
hing, al dan niet bewust, ondersteboven. Daarbij nog een
controversiële gastspreker die zijn kat stuurde. De
opgetrommelde bestuursleden van de Halse socialisten
zaten er wat onwennig bij en het zingen van de Vlaamse
Leeuw verliep voor heel wat onder hen niet van een leien
dakje. De Vlaamse feestdag verdient beter.
Wim Demuylder. Fractieleider N-VA gemeenteraad.

Peter Dedecker te gast in Hals N-VA praatcafé.

Dexia-Arco-Belfius, volksverlakkerij op extragrote schaal?
In zijn uiteenzetting gaat Peter Dedecker dieper in op de strapatsen
van de top van het ACW en het Dexia-debacle. Het is een verhaal
waarin duidelijk wordt hoe een coöperatieve gedachte, onder invloed van eigenbelang en megalomanie, kan omslaan in onverantwoorde risico's. Hoe een veilige belegging plots risicokapitaal kan
zijn. Hoe men zelf wetten kan schrijven om het eigen geld veilig te
stellen. Hoe men vereﬀenaar wordt van het eigen faillissement.
Een verhaal over misleiding, casinokapitalisme en belangenvermenging op een schaal die zijn gelijke niet kent in dit land.
Gedreven door een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel sleept
Peter Dedecker je mee in deze onverkwikkelijke aﬀaire die bij
iedere toehoorder niet alleen verbazing en verstomming, maar
ongetwijfeld ook (en vooral) verontwaardiging zal opwekken.
Peter Dedecker is volksvertegenwoordiger, gespecialiseerd in
economische dossiers en heeft zich van in het begin vastgebeten
in dit Dexia-schandaal.

Vrijdag 11 oktober om 20.00 u in zaal Simmebrug - Buizingen.

