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Halle mort
Tijdens de voorbije vakantiemaanden werd het nog maar
eens pijnlijk duidelijk: Halle mort.
De mobiliteit loopt nog steeds
mank, parkeren in de stad blijft
een probleem waardoor de
handelaars hun omzet zien dalen,
almaar meer handelszaken staan
leeg in het centrum van de stad,
het onderhoud van het openbaar
domein laat te wensen over, de
verfransing wordt gedoogd…
“De stad verliest zijn aantrekkingskracht voor bewoners en
bezoekers”, zegt N-VA Halle
fractieleider Wim Demuylder. “Het
huidige bestuur blijft verkeerde
keuzes maken en verkeerde prioriteiten leggen. Daardoor is een
groeiend deel van de Hallenaren
niet meer tevreden over zijn stad
en het gevoerde beleid. Halle
heeft nood aan één project met
een duidelijke visie en strategie
die komaf moeten maken met de
huidige malaise. Het is dé grote
uitdaging voor de toekomstige
meerderheid om Halle nieuw
leven in te blazen. N-VA wil heel
graag die handschoen opnemen.
Het is uitkijken naar een partij die
deze uitdaging mee wil aangaan”,
besluit Demuylder.

Zwembad is er, uitdagingen blijven
Begin september ging het Hallebad open
met een feestelijke vip-opening en bijhorend vuurwerk. Halle beschikt nu over een
multifunctioneel sportcomplex met zwembad en fitness uitgebaat door Sportoase.

Belastingen drastisch omhoog

Ondanks de precaire toestand van de
gemeentelijke financiën heeft de huidige meerderheid van de realisatie van dit
zwembad zijn topprioriteit gemaakt. Een
echt paradepaardje. Om het hoofd boven
water te kunnen houden moesten onder
andere de belastingen drastisch naar
omhoog. Vandaag heeft Halle zijn lang
verwachte zwembad, maar helaas ook
een fiscale druk flink boven het Vlaamse
gemiddelde. De komende 30 jaar zal de
gemeenschap jaarlijks om en bij de 1 miljoen euro aan beschikbaarheidsvergoeding
betalen aan Sportoase. Dit zal uiteraard
ook zijn weerslag hebben in het budget van
de stad voor de komende jaren.
N-VA Halle had het liever iets voorzichtiger en kleinschaliger aangepakt, maar we
respecteren uiteraard de democratische
keuze die gemaakt is en wensen Sportoase
alle succes met de uitbating.

Neerwaartse spiraal

Maar nu het zwembad er is, wacht ons
nog een veel grotere uitdaging: hoe maken
wij onze stad opnieuw aantrekkelijk voor
bewoners én bezoekers. We moeten de
huidige neerwaartse spiraal absoluut doorbreken met nieuwe en frisse beleidsdoelen.
N-VA Halle is klaar om deze stad eindelijk
weer écht op de kaart te zetten!

Mark Demesmaeker

Mark DEMESMAEKER
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Europees Parlementslid

en het bestuur van N-VA Halle
nodigen U vriendelijk uit op hun jaarlijkse

PENSENKERMIS
Zaterdag 12 november 2016 vanaf 17u00
Zondag 13 november 2016 van 11u30 tot 15u00

In de Don Boscozaal
Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen (achter de kerk)
Parkeergelegenheid op de Aldi-parking

Op de spijskaart: o.m. soep, pensen, speciale schotel en koninginnenhapje, voor- en nagerechten
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N-VA wil zwakke-weggebruikertoets bij wegenwerken
N-VA Halle wil dat de stad een zwakke-weggebruikertoets invoert. Zo’n toets dwingt
aannemers en nutsbedrijven na te denken over de impact van hun werken op voetgangers of fietsers.
“Werken zorgen heel vaak voor hinder én onveilige situaties. Daar willen we met de
zwakke weggebruikertoets komaf mee maken”, zegt N-VA-raadslid Dirk Van Heymbeeck. “Aannemers en nutsbedrijven zullen voor ze de werken kunnen aanvatten
concrete oplossingen moeten aanreiken die de veiligheid van fietsers, voetgangers en
minder mobiele mensen garanderen. Ze zullen dit moeten doen door op drie concrete
vragen te antwoorden bij de aanvraag van hun vergunning. Houden ze onvoldoende
rekening met de zwakke weggebruiker, dan slagen ze niet voor de toets en krijgen ze
geen vergunning ”, verduidelijkt Van Heymbeeck.
Dirk Van Heymbeeck

Steeds meer tweetalige borden in Halle
De jongste tijd verschijnen er almaar meer tweetalige boodschappen in het
Halse straatbeeld. In de meeste gevallen is dat te wijten aan de laksheid van de
betrokken aannemers. “Maar wat me daarbij nog veel meer stoort is dat het
stadsbestuur weinig tot geen aandacht heeft voor deze regelrechte aanslagen op
het Vlaamse karakter van het Halse straatbeeld”, zegt N-VA-fractieleider Wim
Demuylder.
Pas na herhaaldelijke meldingen van overtredingen treden
de stadsdiensten effectief op. Stilaan ontstaat zo een
gedoogbeleid ten overstaan van deze sluipende vorm van
verfransing.
“Dit kan zo niet langer”, zegt Wim Demuylder. “Het is de
taak en de plicht van het stadsbestuur om er over te waken dat
men het Vlaams karakter respecteert. Deze meerderheid is
onvoldoende pro-actief waardoor dergelijke overtredingen blijven
opduiken. Het lijkt wel alsof het Vlaams karakter geen prioriteit
meer is voor de huidige meerderheid.”

Halle heeft eindelijk een mountainbikeroute
De Hallenaar heeft er jaren op moeten wachten, maar nu is het dan toch een
feit: Halle heeft eindelijk zijn mountainbikeroute. “Nog maar eens een bewijs
dat de aanhouder altijd wint”, zegt N-VA-fractieleider Wim Demuylder. “Het
was tijdens een verkiezingsdebat van de sportraad in het jaar 2000, maar liefst
16 jaar geleden dus, dat ik de vraag voor het eerst lanceerde. Ik kreeg toen
schampere opmerkingen als ‘Halle heeft toch geen mountains’ te slikken en het
dossier kwam ook een paar keer in de onderste schuif van de sportdienst terecht.” Het dossier werd enkele maanden geleden van onder een dikke laag stof
gehaald en intussen is de bewegwijzering van de route een feit. “Daarmee fietst
Halle eindelijk letterlijk de kloof dicht met de vele andere Vlaamse gemeenten
die al veel langer een mountainbikeroute hebben”, zegt Demuylder. “Het is
trouwens een hele mooie route geworden. Vooral de zwarte lus in het Hallerbos
geniet mijn voorkeur.”

halle@n-va.be
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Sven Pletincx volgt Conny Roekens op als gemeenteraadslid
Sven Pletincx heeft de eed afgelegd als
gemeenteraadslid voor N-VA. Sven zetelde tot voor kort als OCMW-raadslid voor de partij. Sven is burgerlijk
ingenieur en al een tijdje actief binnen
N-VA als websiteverantwoordelijke
van de Halse afdeling en als voorzitter
van Jong N-VA Zenneland.
“Onze stad kent heel wat uitdagingen”, zegt het nieuwe gemeenteraadslid. “Met mijn technische bagage en
projectervaring kan ik zeker wegen
op thema’s zoals Openbare Werken
en Mobiliteit. Daarom hoop ik op een
constructieve samenwerking met de
Halse meerderheid in het belang van
onze stad en haar inwoners. ”
Sven Pletinckx vervangt Conny Roekens die vorige maand ontslag nam

als gemeenteraadslid. “Ik betreur
maar respecteer die beslissing”
zegt N-VA Halle voorzitter Mark
Demesmaeker. “De voorbije jaren
heb ik Conny leren kennen als een
gedreven raadslid dat steeds de tijd
nam om haar dossiers grondig voor
te bereiden. Ze liet zich vaak horen
en deed ook voorstellen waarvan
enkele gerealiseerd werden. Ik
wens namens het bestuur Conny te
bedanken voor de inzet en samenwerking van de voorbije jaren en
wens haar het beste met de verdere
toekomstplannen.”
Intussen werd ook de procedure
voor de vervanging van Sven Pletincx in de OCMW-raad opgestart.

N-VA Halle wil gratis zwembeurt voor elke Hallenaar
N-VA Halle wil iedere Hallenaar een gratis zwembeurt aanbieden. De
partij heeft dat voorgesteld tijdens de gemeenteraad. Begin september
ging het Halse zwembad open met een VIP-receptie en een feestelijk
vuurwerk. Helaas was deze opening enkel bedoeld voor een beperkt aantal
prominenten. N-VA Halle vindt dat iedere Hallenaar een VIP-behandeling
moet krijgen door hem of haar een gratis zwembeurt aan te bieden.
N-VA Halle raadslid Dirk Van Heymbeeck: “In Hasselt ging vorige maand
ook een nieuw zwembad open en kreeg iedere Hassellaar de kans om zich
te laten registreren voor vijf gratis zwembeurten. Waarom zou zoiets niet
in Halle kunnen?”
Het voorstel werd door de meerderheid meteen van tafel geveegd. “Een
slag in het gezicht van de Halse belastingbetaler”, vindt Van Heymbeeck.
“De stad mist hier een unieke kans om zijn inwoners te bedanken voor
de serieuze duit die ze allemaal in het zakje hebben gedaan voor het
zwembad”.

De N-VA spreekt u aan?
Dan is lid worden zeer eenvoudig. U stort 12,50 euro op rekening
BE49 9796 2942 9971 (of 5 euro voor jongeren tot 30 jaar).
Daarvoor krijgt u spreek- en stemrecht op congressen, een uitnodiging voor de vele
nationale en lokale activiteiten en ontvangt u gratis het Nieuw-Vlaams-Magazine.

www.n-va.be/halle
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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