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HALLE

Excuseren en repareren ...

De vakantie is voorbij, een nieuw politiek jaar ligt in het verschiet. Wie in Halle de balans opmaakt van het afgelopen
jaar, wordt daar niet vrolijk van. Of het nu gaat om het onderhoud van openbaar domein en groen, mobiliteit, lokale
economie, communicatie met de burger of verfransing, …,
Halle gaat er niet op vooruit. Dit stadsbestuur, samengesteld
uit de verliezers van de verkiezingen, weet trouwens zelf heel
goed dat het blundert. Uit eerlijke schaamte moest het heel
recent nog terugkomen op enkele ondoordachte beslissingen,
om zich daarna in pijnlijke bochten te wringen, zich te excuseren en te repareren. Dit is een sorry-College geworden.
De lompe en kwetsende manier bijvoorbeeld waarop de ontruiming van kindergraven in Lembeek en Buizingen werd
gecommuniceerd naar de nabestaanden, is symptomatisch
voor de manier waarop de burgemeester en zijn schepenen
alle voeling met de burgers verloren hebben. Pijnlijk, onbegrijpelijk. Er volgden excuses, jawel. “Mea culpa”. En de
beslissing werd teruggedraaid. Zelfs het VRT-nieuws vond de
weg naar Halle na protest van burgers over het woekerende
onkruid op de militaire begraafplaatsen. Excuses opnieuw.
“Mea maxima culpa”. Er zijn tijden geweest dat Halle positiever in het nieuws kwam.

Het zijn maar een paar voorbeelden van slechte opvolging
van beleid en lamentabele communicatie. En ondertussen
heeft iedere Hallenaar die werkt en spaart voor een eigen
woning de rekening van het tripartitebeleid gekregen: een
verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
van zo’n 25 %, ten bate van het zwemparadijs. Het maakt
Halle tot een van de duurste gemeenten om te wonen. Dank
u CD&V, open VLD en SPa. Het resultaat van de grootheidswaanzin van een bestuur dat er niet in slaagt te doen wat
iedere goede huismoeder en –vader doet: de tering naar de
nering zetten. “Halle, the lost city”.
De N-VA fractie zet zich ondertussen schrap voor het nieuwe
politieke jaar en bereidt een reeks voorstellen voor. Dat is
onze taak als oppositie: beleid opvolgen, gegronde kritiek
uiten, en voorstellen doen. Maar uiteindelijk moet Halle
gewoon af van dit bestuur. Wij kijken nu al uit naar het
einde van dit tripartite tijdperk. Gelukkig heeft U uiteindelijk
het laatste woord.

Mark Demesmaeker.

www.n-va.be/halle

Aan de vijver van Essenbeek mag niet geraakt worden!
Het Halse stadsbestuur klopt zich op de
borst … Het heeft een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor een
nieuw verkavelingsdossier aan de vijver
van Essenbeek. Die plotse ommekeer in
de houding van het stadsbestuur, dat in
het verleden steeds de plannen van de
projectontwikkelaar involgde, is deels te
verklaren door de groteske omvang van
de aanvraag. Deze bouwaanvraag is zo
hallucinant dat je geen stedenbouwkundige ambtenaar moet zijn om te beseffen dat dit veel te
bezwarend is : een aaneengesloten nieuwbouw
op de bouwlijnen van de
Nijvelsesteenweg en de
Kasteelstraat, een seniorie met 60 assistentiewoningen plus 48 ondergrondse en 10 bovengrondse parkeerplaatsen.

Het dossier zorgde voor
vuurwerk op de vorige
gemeenteraad. Het was
Groen! die het punt aandroeg, al waren de huidige plannen toen nog
niet gekend. Men wist
alleen dat er een nieuwe
aanvraag zou komen. NVA gemeenteraadsleden
Mark Demesmaeker en Nelly Lanis, die
het dossier van nabij opvolgen, kwamen
uitgebreid tussen en steunden het voorstel om de zone tussen de Kasteelstraat
en de kasteelvijver volledig vrij te houden
van bebouwing, om het in de toekomst te
kunnen inrichten als gemeentepark. De
grondig voorbereide tussenkomsten van
Mark en Nelly maakten indruk en hebben
de beslissing van het College beïnvloed,
zoveel is zeker. Mark herinnerde aan de

afspraken uit de vorige legislatuur waar,
in overeenstemming met de juridische
uitspraken, de verbinding van de vijver
met het Warandepark werd opgenomen
in het structuurplan. Hij verwees naar de
betrokkenheid van de lokale bevolking en
de jarenlange gerechterlijke strijd van het
actiecomité. Zonder verregaande ingrepen door de eigenaar (verkleinen, betonnering van de oeverwanden, milieuschade) zou het niet eens mogelijk zijn
daar te bouwen. Het collectief geheugen

meerderheid zou zijn om een RUP
(ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken
om de vijversite als parkgebied te bestemmen. Dit is de enige mogelijkheid
om het karakter van het gebied te respecteren. Nu een bouwvergunning geven legt een hypotheek op het hele
gebied en is de doodsteek voor de vijver,
zo beklemtoonde Nelly Lanis nog.
De huidige beslissing van het College is in
elk geval een eerste stap in de goede
richting. We zijn evenwel niet naïef en

in Essenbeek en omgeving weet dat de
vijver tot op 6 meter van de straatrand
kwam. In het ontwerpgewestplan was dit
ingekleurd als parkgebied maar werd nadien op een onwettige manier op het definitief plan omgezet in woongebied.
Nochtans heeft de stad de bevoegdheid
om hier de keuze van bestemming te
maken. Mark kwam tot de conclusie dat
als alle gemeenteraadsleden hun verkiezingsbeloften zouden nakomen, er een

blijven alert, want dit zou een tactiek kunnen zijn om nadien een zogenaamd ‘sterk
afgeslankt’ project alsnog goed te keuren. Nochtans vindt zelfs de burgemeester dat eerst een stedenbouwkundige
vergunning geven en pas nadien een RUP
goedkeuren geen correcte werkwijze is.
En vermits er geen budget is om een RUP
op te stellen …
Meer info vind je op onze website :
https://halle.n-va.be

Beste Hallenaar,
De zomer loopt op zijn laatste benen. De batterijen zijn
weer opgeladen en iedereen herneemt zijn dagdagelijkse
taken. In de voorbije maanden hebben de eigenaars van
een onroerend goed in Halle aan de lijve kunnen ondervinden wat het resultaat is van de verhoging van de
gemeentelijke opcentiemen. De bevolking verwacht als
minste tegenprestatie van deze belastingsverhoging vooral
een nettere stad, een stad met oog voor de noden en
behoeften van de inwoners. Tot nu toe echter leeft de
indruk van ‘laat maar gaan, het waait wel vanzelf over’ …

halle@n-va.be

een duidelijk gebrek aan voeling met de man of vrouw in
de straat. Besturen vanuit een ivoren toren is niet meer
van deze tijd.

Het gezegde indachtig dat het nooit te laat is om “dank u”
te zeggen, bij deze “Dank u Halse kiezeressen en kiezers
om op 25 mei laatstleden van de N-VA in Halle wederom
de grootste politieke partij te hebben gemaakt!” Mede
dankzij jullie mandaat heeft de N-VA zowel in het Vlaams
gewest als op federaal niveau haar rol van Vlaamse verantwoordelijke volkspartij kunnen opnemen. Bedankt!
Jos Rossie - Voorzitter N-VA Halle.

Wordt speeltuin Joepie misschien dan toch aangepast?

Als het van N-VA raadslid Conny Roekens afhangt spreekt
dit vanzelf. Een goed onderbouwd amendement en stevige
argumentatie zette de meerderheid tijdens de gemeenteraadzitting alvast aan het denken.
Uitgerekend het jaar dat men in Halle met inclusiespeelpleinweken start, gaat men ook de speeltuin het
Joepie vernieuwen. Dé kans bij uitstek om meteen de juiste
accenten te leggen, volgens Conny Roekens.

Conny Roekens : “Met een
budget van 139.999 euro
kan veel. Uiteraard is de
speeltuin aan vernieuwing
toe, doch we hebben onze
bedenkingen bij het ‘innovatieve’ accent dat men wil
leggen en bij de toegankelijkheid. Waarom wordt hier
gekozen voor interactieve
speeltoestellen,
m.a.w.
speeltoestellen met een
computer of een internetverbinding? Is het niet
beter om in de eerste plaats
te investeren in basisrechten
van jongeren? Met name het ‘toegankelijk maken van speelruimte’. Het is een recht van ieder kind om mee te kunnen
ravotten. Nieuwe innoverende speeltoestellen kunnen
aantrekkelijk zijn, maar vormen geen prioriteit. Er bestaat
heel wat uitdagend en vernieuwend spelmateriaal dat
bruggen slaat tussen jongeren met en zonder beperking. Vermits het criterium ‘onderhoud’ niet opgenomen werd in de
gunningsvoorwaarden vragen we ons ook af wat de levensduur zal zijn van deze speeltoestellen.“ aldus Conny Roekens.
Sinds deze zomer konden ook kinderen met een beperking
terecht op de Halse speelpleinwerkingen. Voordien konden
deze jongeren nergens terecht. Een goed gevuld programma,
veel overtuigingskracht van de jeugddienst en speciaal opge-

leide monitoren zijn hiervoor belangrijke basisvoorwaarden.
In het nieuwsblad van 28 juli mochten we vernemen dat deze
inclusiespeelpleinwerking alvast een groot succes was.
Wellicht wordt er al in 2015 een uitbreiding voorzien van het
aantal we-ken inclusiespeelpleinwerking.
Misschien kunnen deze jongeren - samen met het team animatoren - vanaf volgend jaar ook optimaal genieten van de
ver-nieuwde speeltuin. Het amendement dat uitdrukkelijk

vroeg ‘toegankelijkheid’ toe te voegen aan de gunningscriteria, plus het voorstel om daarvoor samen te werken met het
toegankelijkheidsbureau, werd door de voltallige meerderheid weg-gestemd. Het wegstemmen van agendapunten en
amende- menten ingediend door onze N-VA-fractie wordt stilaan een gewoonte. Maar men kan niet ontkennen dat het
voorstel van Conny Roekens de meerderheid mogelijks op
ideeën heeft gebracht! Er werd heel aandachtig geluisterd en
naarstig geschre-ven. Als de meerderheid een beetje bereidwilligheid aan de dag legt (want extra geld kost dit niet!) dan
heeft het Joepie er binnenkort een inclusiespeeltuin bij!

46

ste

P ENSENKERMIS
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zon. 16 november (vanaf 11.30 u tot 15.00 u)

zaal DON BOSCO

Alsembergsesteenweg 130 - Buizingen
pensen, steak, koninginnenhapje, ...
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Probleem met weegbruggen eindelijk na
maanden opgelost.

Het was N-VA-gemeenteraadslid Dirk Van Heymbeeck die reeds begin dit
jaar de kat de bel aanbond. Hij informeerde de bevoegde schepen over
problemen met de weegbruggen in het containerpark. Helaas bracht
zijn melding weinig reactie teweeg. Doch na een controle van de Federale Overheidsdienst Economie, dienst Metrologie, ontving de stad
begin augustus een schrijven waarin de weegbrug bij het binnenrijden
van het containerpark werd afgekeurd. Desondanks werd een tendentieus persbericht de wereld ingestuurd waarin het college stelde dat de
weegbruggen in het containerpark correct wogen.
Volgens N-VA-gemeenteraadslid Wim Demuylder spreekt dit persbericht
zichzelf tegen. “Enerzijds laat men uitschijnen dat er geen vuiltje aan de
lucht is en anderzijds schrijft men in datzelfde persbericht dat de leverancier het probleem heeft opgelost en dat beide bruggen beter gesynchroniseerd werden. Waarschijnlijk was gedurende de voorbije
maanden de synchronisatie tussen beide weegbruggen de oorzaak voor
het niet correct wegen van het gedeponeerde afval.”

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
eindredactie & opmaak:
Kris Charlier

Nieuwe belastingsreglementen zetten aan tot cliëntelisme
In haar zoektocht naar steeds meer
inkomsten worden door deze meerderheid bestaande reglementen aangepast of nieuwe ingevoerd.
N-VA-raadslid Wim Demuylder
heeft hierbij de nodige bedenkingen.
Het nieuwe uitleenreglement voor
stadsmaterialen is een eerste voorbeeld. Vroeger werden deze materialen gratis uitgeleend aan verenigingen
die bij een of andere adviesraad aangesloten waren. Met het nieuwe reglement echter moet men hier nu
voor betalen. Uitzondering wordt
gemaakt voor verenigingen die een
overeenkomst voor logistieke ondersteuning afsluiten met de stad. En

halle@n-va.be

hier wringt het schoentje : nergens
kan men terugvinden wat de criteria
zijn voor een dergelijke overeenkomst. Het zal dus voortaan afhangen van de goodwill van het college
of een evenement al dan niet kan
rekenen op logistieke ondersteuning,
met cliëntelisme tot gevolg.

Het retributiereglement voor het gebruik van sportmateriaal en douches
in De Bres is een ander voorbeeld.
Navraag bij de sportdienst leerde ons
dat deze in principe geen materialen
uitleent. Hoe kan men dan een bijdrage vragen voor het gebruik van
sportmateriaal als men er geen

uitleent? Ook over de praktische regeling van het gebruik van douches
en de betaling er voor, werd onvoldoende nagedacht. Na kritische opmerkingen in de commissie financiën
besloot de meerderheid de beslissing
over deze bijdrage af te voeren naar
een latere datum.

Raadslid Wim Demuylder : “De met
veel bravoure aangekondigde besparingen bleken slechts een paar druppels op een hete plaat. Uiteindelijk
kiest deze meerderheid steeds weer
voor de voor hun meest eenvoudige
oplossing om het gat in de stadskas
te vullen ... de burger betaalt.”

