
De mening van Mark.

Pieters, de teloorgang van de macht.
Dat de snedige oppositie van de N-VA fractie in de Halse gemeente-
raad niet naar de zin is van meneer Pieters … dat wisten we al.  De
coalitie van verliezers heeft de perceptie helemaal tegen.  Het begon
met de coup-de-théatre waarbij de N-VA als grootste partij buiten
spel werd gezet.  De belastinglawine en de botte bijl politiek deden
de rest.  Pieters kwam als één van de minst populaire burgemeesters
van de regio uit de grote enquete van Het Nieuwsblad, de coalitie
van allen tegen één kreeg er een slechte score.  Onze 12-koppige N-
VA ploeg legt hen ondertussen het vuur aan de schenen.  Met perti-
nente vragen en opbouwende voorstellen waar ze geen raad mee
weten …  De communicatie die de N-VA voert, onder andere via dit
huis-aan-huisblad, is al helemaal een doorn in het oog van Pieters.
Hij vertoont alle kenmerken van een ‘leider’ die te lang aan de macht
is.  Hij verliest gevoel voor realiteit, kan niet om met oppositie en
schiet op de boodschapper.  Mobiliteitsproblemen?  Zijn er niet!  Te
zware belastingverhoging?  Maar neen, de Hallenaar heeft er zelf om
gevraagd!  Een raadslid (van Groen) dient klacht in omdat de bouw
van de fuifzaal van start ging zonder milieuvergunning?  Schuld van
het raadslid dat de Stad nu een schadevergoeding moet betalen!
Deze burgemeester heeft echte Zonnekoning-allures gekregen.  Zelfs
in de manier waarop hij de slechte perceptie probeert te keren.  Tij-
dens de jongste gemeenteraad kregen een paar raadsleden van de
meerderheid, die anders nooit hun mond open doen, een spiekbriefje
in de hand geduwd.  ‘Ze moeten straks spreken, maar ze weten het
nog niet’, zo hoorden we in de wandelgangen.  In echte oostblokstijl
uit de periode van het Ijzeren Gordijn, lazen ze de voorgekauwde
tekst voor om de lof van grote leider Pieters te zingen. Zielig, lach-
wekkend …  De Hallenaar weet wel beter.

Mark Demesmaeker

www.n-va.be/halle
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AGENDA
•

22 maart 2014
Pastafestijn

‘t Vergeet-mij-nietje
Kasteelstraat 126 • Essenbeek

•
9 mei 2014
om 20.00 u

ontmoeting met onze
Vlaams-Brabantse kandidaten

Mark DEMESMAEKER –
Ben WEYTS – Theo FRANKEN
Kristien Van Vaerenbergh –

Luk Deconinck – Willy Segers
in het

Heilig Hart & College
Handbooghof 10 • 1500 Halle

Met muzikale opluistering

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

Lid worden?
Bel René Van Langendijck

02 361.81.28
V.U.: Jos Rossie

Dekenstraat 26/10 - 1500 Halle

teksten:
Wim Demuylder, Nelly Lanis,
Conny Roekens, Sven Vranken

eindredactie & opmaak:
Kris Charlier

Lees in dit nummer :
•  “Verandering voor Vooruitgang”, het woordje van de voorzitter
•  “Hoelang moet Halle nog wachten op ‘ooit’”, een analyse van de

verkeersproblematiek in en rond Sint-Rochus
•  En het zwembaddossier zorgt nog maar eens voor heibel op de

gemeenteraad
•  Toegankelijkheidsprijs wordt opgedoekt
•  Huisnummering Veldstraat en Heuvelpark zorgt voor animositeit
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De Halse mobiliteit, een kwestie van stilstaan.
Ooit moet het er wel eens van
komen, dat het verkeer in, maar
vooral rond Halle, vlot kan door-
stromen.  Wanneer alle bruggen
gebouwd zullen zijn, wanneer alle
knelpunten weggewerkt zullen zijn.
Maar hoelang moeten we hier nog
op wachten?  Dat de beslissingen
hieromtrent niet alleen van het
stadsbestuur afhangen, dat externe
partners (Zeekanaal, NMBS, Vlaams
Gewest, ...) een dikke vinger in de
pap hebben is algemeen geweten.
Doch dit betekent niet dat er op
korte termijn geen oplossingen
moeten komen.  Het verkeer in Halle
stremt elke dag opnieuw potdicht.
Halle kan niet meer wachten.  

Het bestuur verschuilt zich steeds
achter de grote projecten zoals de
ondertunneling van de A8, de keuze
bij verbreding / verdieping en over-
brugging van het kanaal door NV
Zeekanalen, beslissingen die buiten
de bevoegdheid van de Stad Halle
liggen.  Dit is een goedkoop excuus:
lokale maatregelen voor een beter
en veiliger verkeersbeleid is wel haar
eigen bevoegdheid en is niet afhan-

kelijk van een beslissing in deze
projecten.

Een vaststaand feit is het gegeven
dat de Bospoortbrug moet ver-
vangen worden.  De meerderheid
heeft onlangs de keuze gemaakt
voor een beweegbare tafelbrug aan

de Bospoort en een korte zuidbrug
van de Vogelpers naar de René
Deboecklaan.  De Bospoortbrug
wordt een verkeersluwe brug, enkel
toegankelijk voor voetgangers, fiet-
sers en ... de autobussen van De
Lijn en TEC.  En de zuidbrug moet
dan de mirakel-oplossing worden
voor de huidige verkeersellende.

Helaas worden door deze keuze de
verkeersproblemen verlegd van de
Bospoortbrug naar het kruispunt
Vogelpers, Sint-Rochusstraat en
Vandepeereboomstraat.  Op demo’s
tijdens infovergaderingen was er
een rode lijn tot aan dit knooppunt
(heel drukke verkeersstroom) te zien
die plots ophield alsof alle auto’s in
rook waren opgegaan.  Wat voor zin
heeft het om op de Bospoortbrug
het STOP-principe te willen toe-
passen als de fietsers niet eens
veilig tot daar geraken.  Geen zinnig
mens kan beweren dat de Sint-
Rochusstraat en de Vandepeere-
boomstraat voorbeelden zijn van
veilig verkeer, om nog niet eens te
spreken van de milieu-implicaties.



Er zitten in de plannen van het
stadsbestuur veel te veel ondui-
delijkheden en geen concrete maat-
regelen.  Het volstaat namelijk niet
dat het bestuur op papier zet dat er
flankerende maatregelen moeten
worden genomen voor Sint-Rochus.
Men moet integendeel het formele

en onomkeerbaar engagement ne-
men om EERST de Sint-Rochuswijk
en de omgeving van de scholen
verkeersveilig te maken.
Men moet durven keuzes te maken.
Als men de energie die men nu
aanwendt om het zwembadproject
in gang te trekken, zou steken in de

onderhandelingen met de NMBS
voor de realisatie van de voet-
gangers- en fietsbrug ter hoogte van
de St-Annastraat over de spoorweg,
het kanaal en de Willamekaai naar
het centrum, was die misschien nu
al gerealiseerd.  Dit project verdient
alle voorrang ongeacht om het even
welke beslissing in zake kanaal-
verbreding en / of brugvervanging.

Wordt vervolgd …

www.n-va.be/halle

Schorsing gemeenteraad
tijdens bespreking dossier
zwembad.

Naar aanleiding van opmerkingen
van de vergunningsverlenende over-
heid over de inplanting van het
project moesten de plannen wor-
den aangepast en stond het zwem-
baddossier opnieuw geagendeerd
op de gemeenteraad van februari
laatstleden.  Een vraag van raadslid
Demuylder naar het ontbreken van
een tiental bladzijden in een bodem-
onderzoekrapport zorgde voor heel
wat commotie.  De bevoegde sche-
pen had geen dadelijk antwoord
klaar en de zitting werd voor een
tijdje geschorst om op zoek te gaan
naar de reden van het ontbreken
van deze bladzijden.  Uiteindelijk
bleek dat de ontbrekende bladzij-
den handelden over de vervuiling
van een nabijgelegen stuk grond
dat niet van belang is voor de bouw
van het zwembad.

erandering Voor Vooruitgang !

Beste lezeres, beste lezer,
Tussen 31 januari en 2 februari jongstleden
hebben meer dan 4.000 N-VA-leden op het N-
VA-congres gekozen voor ‘Verandering voor
Vooruitgang’.  Zo bevestigden zij de N-VA als
brede volkspartij.  Een volkspartij die het op-
neemt voor wie werkt, spaart en onderneemt.
En die bouwt aan een (h)echte gemeenschap.  
Om de woorden van congresvoorzitter Ben
Weyts te herhalen: “Deze teksten zullen de ko-
mende jaren het politieke handelen van onze
partij bepalen.  Met het confederalisme kun-
nen we de Vlamingen eindelijk het beleid 

geven waarvoor ze al jaren stemmen.”  
Dat is ook de inzet van de verkiezingen van
25 mei 2014!  N-VA Halle is fier drie van haar
gemeenteraadsleden vermeld te zien op de
lijsten van de 3 respectieve niveaus waarvoor
u gevraagd wordt die dag uw stem uit te
brengen:  Mark Demesmaeker op de 3de plaats
voor het Europees Parlement, Joke Ots op de
14de plaats voor het Vlaams Parlement en Jo
Lories als 7de opvolger voor de Kamer.  Het
spreekt voor zich dat wij als plaatselijke afde-
ling gaan zorgen voor ‘pre-electorale’ activi-
teiten.  Wij houden u op de hoogte!

Jos Rossie, voorzitter N-VA Halle

VV
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Het stadsbestuur van Halle gaat
maar door met zijn botte-hakbijl-
politiek.  Nu moet ook de Toeganke-
lijkheidsprijs er aan geloven.  N-VA
Halle betreurt dat een meerderheid
in de gemeenteraad de afschaffing
van dit initiatief blindelings goed-
gekeurd heeft.  N-VA-gemeente-
raadslid Conny Roekens klaagt het
gebrek aan visie en creativiteit van
dit bestuur aan.  “Waardevolle initia-
tieven moeten sneuvelen, zonder
enig alternatief ...” zegt ze.

Jarenlang reikte de stad Halle jaar-
lijks een Toegankelijkheidsprijs uit!
Op die manier werden middenstan-
ders en verenigingen aangespoord
inspanningen te leveren in het
kader van toegankelijkheid. 

Niet minder dan 22 initiatieven wer-
den op deze manier beloond.  Niet
alleen met een geldsom, maar ook
met heel wat waardering van de
Halse bevolking.  Je zou voor min-
der tevreden zijn als je geen hoge

drempel meer op hoeft met een
kinderbuggy, als je met je looprek
makkelijk in de winkel kan of wan-
neer je als rolstoelgebruiker niet
langer meer hoeft te wachten op ie-
mand die voor jou de deur open-
maakt.

Conny Roekens (N-VA): “Na het af-
schaffen van de prijs voor stadsver-
fraaiing, het stopzetten van het
project ‘bovenwinkelwonen’ moet
nu ook dit initiatief er aan geloven!
Argumenten als ‘besparingen’, ‘wei-
nig respons op de oproep’ ... zijn
voor N-VA Halle geen redenen!  Im-
mers, de beperkte administratieve
en financie ̈le bijdrage van de stad is
niet te vergelijken met het werk, de
tijd en het geld dat de handelaars er
zelf in steken. Waarom dan dit initi-
atief schrappen?  Wat moet een
stad nog meer?” Zes maanden
geleden werd dit Hals initiatief nog
uitvoerig in het daglicht gezet in het
magazine ‘Rondom’ in de enquête:
‘Hoe toegankelijk zijn de onder-

scheiden diensten in het Pajotten-
land?’

Wij hopen dat de werkgroep die aan
de basis van deze prijs lag, andere
en nieuwe initiatieven naar voren
kan brengen en dat de 22 genomi-
neerde handelszaken van de voor-
bije jaren een voorbeeld mogen
blijven voor velen.

N-VA Halle protesteert tegen opdoeken van ToegankelijkheidsprijsN-VA Halle protesteert tegen opdoeken van Toegankelijkheidsprijs

N-VA-gemeenteraadslid Sven Vranken on-
dervroeg op de gemeenteraad het
bestuur omtrent de slechte zicht-
baarheid van de huisnummers in de
Veldstraat.  Dit bemoeilijkt een
tussenkomst van brandweer, MUG of
andere hulpdiensten.  Voor de Veld-

straat werkte Woonpunt Zennevallei, de
eigenaar van de woningen, reeds een
oplossing uit.  Voor het Heuvelpark plant
het stadsbestuur bijkomende signalisatie.
Sven Vranken is tevreden met de voorlo-
pige realisatie en de voorgestelde acties.
Hij volgt de zaak verder op.


