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HALLE

N-VA plaatst levensreddende defibrillator op Grote Markt.
De N-VA heeft een hart voor Halle en nu ook voor alle Halse
harten. De partij financierde een defibrillator en liet deze installeren op de hoek van de Grote Markt en de Cardijnstraat,
rechtover het Christus-Koning standbeeld aan de basiliek.
Dergelijke AED-toestellen kunnen bij een hartstilstand levens
redden. Je vindt ze in veel gemeenten
op openbare plaatsen maar niet in
Halle. De N-VA wil zo bijdragen aan
een veiligere gemeente en tevens het
falend meerderheidsbeleid aankaarten
waarbij prestigeprojecten belangrijker
zijn dan de problemen van de gewone
burger.
Initiatiefnemer achter dit project is NVA-gemeenteraadslid Dirk Van Heymbeeck. “Toen op de gemeenteraad
bleek dat de stad geen geld wou vrijmaken om deze toestellen aan te
schaffen, hebben we als partij de koppen bij mekaar gestoken om zelf een
oplossing te zoeken. We vonden het
niet kunnen dat de meerderheid voor
deze levensbelangrijke toestellen geen
geld wou vrijmaken, terwijl het slechts
een relatief kleine kost is. Dus hebben
we besloten zelf onze bijdrage te leveren : we financieren dit toestel onder meer met onze presentiegelden die we als gemeenteraadsleden ontvangen.”
Dirk Van Heymbeeck hoopt dat deze actie de stad motiveert om
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nu zelf haar verantwoordelijkheid te nemen en toestellen te
plaatsen op andere locaties. Hij denkt daarbij onder meer aan
de sporthal en het cultureel centrum. “Halle heeft 15.000 euro
betaald voor een nieuw logo en betaalt de komende 30 jaar
800.000 euro per jaar voor een zwembad. Hierbij vergeleken is
de aankoop van een defibrillator een
kleine financiële inspanning. Het plaatsen van een defibrillator is misschien
niet prestigieus, maar kan wel levensreddend zijn.”
Het belang van zulk een reanimatietoestel kan niet onderschat worden.
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in
België een hartstilstand. Slechts 7%
overleeft dit. Wordt een slachtoffer
binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot
toegediend met een AED, dan heeft
het tot 70 % kans om te overleven.
“Een defibrillator installeren op een
plaats waar veel mensen komen is dus
letterlijk levensbelangrijk” besluit N-VAgemeenteraadslid Van Heymbeeck.
Het toestel dat door de N-VA werd
aangekocht en geïnstalleerd is 24 uur
op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Het
heeft een levensduur van 5 jaar en is zeer gebruiksvriendelijk.
Het toestel geeft de gebruiker instructies, zowel op een scherm
als via gesproken boodschappen.

N-VA wil vuile graffiti vervangen door graffitikunst

N-VA-raadslid Sven Vranken wil dat de stad samenwerkt
met de NMBS om de stations van Buizingen en Lembeek te
opwaarderen. Doorn in het oog is de vuile graffiti die de
muren van de stationstunnels besmeurt. Sven zou hier
liever echte graffitikunst zien.
“Deze graffitikunst oogt niet alleen mooier, ze verbetert ook
het veiligheidsgevoel van de passanten. Het is perfect mogelijk. Kijk maar naar de stations van Ruisbroek en
Tubeke. Daar werd vuile graffiti vervangen door mooie
graffiti gespoten door echte artiesten,” weet raadslid Sven

Vranken.
Sven confronteerde de meerderheid met zijn voorstel. Uit
het antwoord blijkt dat de stad de NMBS contacteerde,
maar dat er voorlopig geen plannen zijn om de vuile graffiti
in de stations van Buizingen en Lembeek te verwijderen.
Struikelblok zijn de financiën. Raadslid Sven Vranken vindt
dit bijzonder jammer : “Ik ben ontgoocheld vast te stellen
dat wat onze buurgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en
Tubeke wel kunnen, niet mogelijk is in Halle.”

Nog mondigere Halse N-VA politici dankzij studiedag

Zaterdag 28 februari hielden de Halse N-VA gemeente- en OCMW-mandatarissen een uitgebreide studiedag in
Kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw. Een hele dag brachten twee professionele debatcoaches de mandatarissen bij hoe deze hun boodschap het best kunnen brengen, hoe presentaties te geven en hoe ze een
beter inzicht kunnen krijgen in de debatstrategie van de tegenstanders. De coaching was een afwisseling
tussen theorie en praktijk, wat deze studiedag tot een succes maakte. Na afloop waren de politici zeer enthousiast en hadden ze heel wat extra vaardigheden aangeleerd die ze in de praktijk zullen brengen op de volgende raden. Met deze studiedag investeert de Halse N-VA afdeling in haar lokale mandatarissen en zo ook in
de kwaliteit van de Halse lokale politiek.
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N-VA ministers investeren in Halle ...

... in de restaurtatie van de SintRochuskerk ...
Het restauratiedossier van de SintRochuskerk zit in een stroomversnelling!
Vlaams minister-president Geert Bourgeois van N-VA stelt een premie van
2.115.000 euro ter beschikking voor de
restauratie.
Gemeenteraadslid en Europees parlementslid Mark Demesmaeker is zijn partijgenoot dankbaar: "We hebben bij de
minister aangedrongen op een vlotte behandeling van het dossier, net zoals hij
dat ook voor de verschillende fases in de
restauratie van de Sint-Martinusbasiliek
steeds heeft gedaan.
Iedereen ziet dat de Sint-Rochuskerk
dringend aan herstel toe is. Het beton
is ernstig aangetast. De gevelafwerking zal integraal verwijderd worden en
nadien opnieuw worden aangebracht, na
herstel van het achterliggende bakstenen metselwerk. De houten dakconstructie wordt behandeld, de leien
dakbedekking vernieuwd en de glasramen worden gedemonteerd, en voorzien
van voorzetbeglazing. Na de restauratie
blijft de kerk in gebruik voor erediensten, maar zal daarnaast ook nevenactiviteiten ontvangen zoals concerten of
tentoonstellingen."
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... en in fietspaden.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts van N-VA heeft aan Halle
gedacht. Hij investeert 4,5 miljoen euro
voor veilige fietspaden in onze streek,
o.a. op de Bergensesteenweg aan de
Rattenput en op de Nijvelsesteenweg,
vanaf het kruispunt met het Maasdal tot
aan de grens met het Waals gewest.
Mark Demesmaeker: "Wij staan voor
een fietsvriendelijk beleid in onze stad.
De minister geeft het voorbeeld door te
investeren in de gewestwegen op ons
grondgebied, nu moet ook het stadsbestuur nog voluit gaan...".

Fietsplan voor Halle.

Dat onze stad te kampen heeft met een mobiliteitsprobleem is overduidelijk. Inzetten op de
fiets kan er toe bijdragen om onze historische
stadskern bereikbaar te houden. Hiervoor is
een bestuur nodig dat de juiste prioriteiten wil
stellen. En hier wringt het schoentje. Uit de
stadmonitor leren we dat verplaatsingen per
fiets in Halle slechter scoren dan in andere centrumsteden. Met het huidige beleid zal dat de
komende jaren niet veel verbeteren. In het
meerjarenplan 2014-2019 is de realisatie van
een fiets- en voetgangersbrug over spoorweg
en kanaal (intussen beperkt tot enkel een voetgangersbrug) de enige noemenswaardige vermelding. Raadslid Wim Demuylder : “Door ruim
te investeren in de kwaliteit van fietsinfrastructuur kan men er voor zorgen dat inwoners het
gebruik van de fiets overwegen voor korte verplaatsingen. Een weldoordacht ‘fietsplan voor
Halle’ moet de uitdaging zijn voor de toekomst.
Steden die in het verleden voor deze aanpak
hebben gekozen zijn veel aangenamer en
plukken er nu de vruchten
van.”

Lembekenaren zijn ook inwoners van Halle!

Op de Commissie van Openbare Werken en Mobiliteit van 13
januari 2015 werden de weg- en rioleringswerken van de
Basiliekstraat besproken. Er werden vorig jaar al twee infovergaderingen gehouden en een 3de is gepland van zodra de aannemer gekend is. Men voorziet een maximale informatie op de
website van de stad om een goede en snelle communicatie te
verzorgen. Prima, iedereen is gebaat bij een goede, eenduidige
communicatie. Maar waarom kan dit dan niet voor de bewoners van de Eglantierstraat? Zij betalen toch ook belastingen?
In Lembeek in de Eglantierstraat zijn er ook gescheiden riolerings- en wegwerken gepland. Hier had éénenkele infovergadering plaats op 11 juni 2013. Deze vergadering ontaardde in
een welles-nietes gesprek. De betrokken bewoners beweren
dat het afvalwater van het zwembad en de sportzaal door hun
riolering loopt.

Zij zien dit als de oorzaak van de slechte toestand
van die riolering. Dit werd op deze avond door de
afgevaardigden van de stad ontkend. Echter, later
bleek dat de bewoners gelijk hebben! Maar de infovergadering is voorbij en tot een duidelijk verschaffen van informatie over een gescheiden
rioleringstelsel van hemelwater en vervuild water
komt men niet.
Slechts vier bewoners krijgen in mei 2014 een brief
waarin de stad haar fout erkent! De bevoegde
Schepen en het studiebureau gebruikten verkeerde, onvolledige rioleringsplannen. Er volgt
geen tweede info-avond en de betrokkenen krijgen
het etiket ‘ambetanterikken’ opgeplakt.
Op deze wijze komt men niet tot ordentelijke
begeleiding van zijn inwoners. Onduidelijkheid
blijft troef. Dit escaleert tot een kleine communicatie-oorlog in de pers. Hierbij verklaart de betrokken Schepen dat er goedkope oplossingen
bestaan voor aansluiting op de nieuwe riolering.
Een kaakslag voor deze Lembekenaren die hiervoor reeds werken lieten uitvoeren.
Op de Commissie Openbare Werken van 6 november 2014 wordt gezegd dat de werken in de
Eglantierstraat zullen starten begin februari 2015.
Onze N-VA mandatarissen dringen er op aan deze
informatie onmiddellijk over te maken aan de betrokken bewoners. Maar er wordt gewacht tot 6
februari 2015 om een brief te verzenden.
Ja, iedereen is gebaat bij een goede, eenduidige
communicatie. Ook in Lembeek.
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De ene besparing is de andere niet.

Tijdens de recente, bij momenten
gewelddadige, vakbonsacties stonden
ook Halse socialisten prominent mee op
de barricades. ‘De besparingsmaatregelen van de regering zijn onrechtvaardig en treffen zwaar de gezinnen’ is
hun betoog.
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Nog geen jaar eerder hebben diezelfde
socialisten mee de Halse opcentiemen
op de onroerende voorheffing met maar
liefst 21,5% laten stijgen. Een zware
aanslag op mening Hals gezinsbudget.
Waar zaten die socialisten toen?

Lid worden?
Bel René Van Langendijck
02 361.81.28
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