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V.U.: JOHAN DE CEUSTER, WINKELBEEKPLEIN 11, 3545 HALEN

HALEN
N-VA richt blik op 2018 

Wim Vanderbruggen is N-VA-lijsttrekker 
Binnen ongeveer een jaar trekken we weer 
met z’n allen naar de stembus. Het bestuur 
van N-VA Halen koos ervoor om de  
verkiezingsstrijd aan te gaan met Wim 
Vanderbruggen als lijsttrekker. Hij zal er, 
samen met het ganse bestuur, zorg voor 
dragen dat u op 14 oktober 2018 kan kiezen 
voor een sterke N-VA-lijst.

Help zelf mee aan de Verandering
Ben jij het zelf beu om aan de zijlijn toe te 
zien op het politieke beleid dat in onze stad 
gevoerd wordt? Aarzel dan niet en neem 
contact op met ons om mee te werken aan 
een beter Halen.  

Dat betekent niet noodzakelijk dat je op 
een lijst hoeft te staan. Ook mensen die 
achter de schermen willen meewerken aan 
Verandering verwelkomen we met open 
armen bij N-VA Halen. Ga je dus graag mee 
borden plaatsen, folders bussen of heb je 
plaats om een verkiezingsbord te zetten? 
Geef ons dan zeker een seintje.

Problematische wegomleggingen Loksbergen

De werken in Loksbergen lopen niet van een leien dakje. Het is zeker 
geen sinecure om zo’n ingrijpende veranderingen in goede banen te 
leiden, maar we dringen er wel op aan bij het gemeentebestuur om de 
omwonenden goed in te lichten over de vorderingen. 

N-VA Halen stelt voor om een wekelijkse briefing te doen om de mensen op de hoogte 
te stellen over de gang van zaken. Zowel de bewoners van de straten waar de werken 
worden uitgevoerd als de omwonenden hebben het recht om te weten hoe en wanneer 
ze zich kunnen verplaatsen. Een betere communicatie zal alvast zorgen voor minder 
morrende en meer begripvolle buurtbewoners.

Voorwoord Voorzitter

We zijn net iets minder dan een 
jaar van de volgende gemeente- 
raadsverkiezingen verwijderd.  
Pas in oktober 2018 weten we 
of de inspanningen van onze 
lijsttrekker Wim en de vele andere 
kandidaten op de N-VA-lijst een 
mooi resultaat opleveren, maar 
de voorbereidingen zijn al volop 
bezig.

We blijven daarnaast bekommerd 
om de organisatie en gevolgen 
van de grote infrastructuur- en 
wegenwerken in Halen. Er is nog 
steeds een grote verbetering  
mogelijk in de communicatie 
tussen de aannemers en de tech-
nische diensten, in de planning 
en uitvoering van de werken en 
op het vlak van veiligheid in de 
schoolomgeving.

Verder kijken we uit naar het  
einde van sluipverkeer en de  
installatie van de nieuwe trappen 
aan het Kinderdorp. We zijn ook 
blij met de wegmarkeringen die 
de veiligheid verhogenen en de 
start  van de werken aan de 
kinderopvang in Loksbergen.

Ik nodig jullie namens het 
N-VA-bestuur ten slotte uit om 
mee te komen genieten van het 
lekkere eten tijdens  onze  
restaurantdag op 29 oktober. 

Johan De 
Ceuster,
voorzitter 
N-VA Halen

Zesde restaurantdag 
N-VA Halen

Zondag 29 oktober 2017
GC De Rietbron, Halen

Meer info op www.n-va.be/halen
Inschrijven via halen@n-va.be
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Geen putten meer in Gebrandhofstraat
Niet lang nadat in ons vorig huis-aan-huisblad een artikel verscheen over de 
erbarmelijke en gevaarlijke toestand van het wegdek in de Gebrandhofstraat 
in Loksbergen nam het gemeentebestuur het heft in handen. 

Het wegdek is weer volkomen egaal. Alle putten werden weggewerkt, waar-
voor dank. Het is wel nog afwachten of het beton weerstand zal bieden aan 
het opstijgende bronwater. Zo zou het toch nog tot gevaarlijke situaties bij 
vriesweer.

Eindelijk!

Verkeer in Halen loopt 
weer in rechte lijnen
Eindelijk heeft de gemeente de verfpot gevonden. Na jaren  
van verwaarlozing duiken er her en der weer nieuwe weg- 
markeringen op in Halen. Geen moment te vroeg, vindt de 
N-VA, want goed zichtbare wegmarkeringen verhogen de 
verkeersveiligheid.

De belijning van de wegen is al enkele jaren een heikel punt. 
Nu eens was het weer te warm, dan weer te koud om daar 
werk van te maken, als we de uitvluchten van het schepen- 
college mochten geloven. Maar nu is dan toch het deksel van 
de verfpotten gegaan. Stilaan duiken er weer nieuwe weg- 
markeringen op in elke deelgemeente. De N-VA zal erop 
toezien dat de verkeersveiligheid ook de komende jaren een 
prioriteit is.

Kinderdorp Halen
Trappen na maanden nog steeds niet hersteld
Tijdens de laatste  gemeenteraad voor de zomervakantie stelde de N-VA-fractie een 
vraag over de herstelwerken aan de trappen van Kinderdorp Halen. We kregen te 
horen dat de gemeente de materialen voor deze herstelling inmiddels had aan- 
gekocht. Maar tot op heden zijn de werken nog steeds niet uitgevoerd.

Het is nochtans geen lachtertje voor vele ouders om met  kleine kinderen de omweg 
te moeten maken bij regenweer. Hoog tijd voor het bestuur om actie te onder- 
nemen, vindt N-VA Halen.

Verder zijn we ook teleurgesteld in de planning en uitvoering van het speelterrein 
buiten de kinderopvang. De gemeente kapte gewoon een hoop wit zand uit en  
verdeelde die over het terrein. Enige creativiteit was hier toch op zijn plaats geweest.

Project Panoven
Eindelijke concrete vooruitzichten 
voor nieuwbouw
De kinderopvang in Loksbergen mag zich eindelijk verheu-
gen op dé grote verandering in 2018. Nadat de nieuwbouw-
plannen in Panoven al meermaals uitgesteld waren, gaan de 
werken binnenkort dan toch van start.

N-VA Halen is een grote voorstander van deze nieuwbouw. In 
de architectuur van de plannen missen we echter de link naar 
de historiek van de Panoven. 

Het supermoderne gebouw verwijst, naar onze mening, op 
geen enkele manier naar de ziel van deze site. Dat is een  
gemiste kans.
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Capucienenstraat

Gedaan met sluipverkeer! 
Sinds de plaatsing van de verkeerslichten op de Staatsbaan ontstaan er 
files tijdens de avondspits. Daarom gebruiken veel automobilisten de 
Capucienenstraat als sluipweg. 

Het gevolg? Onveilige situaties, scheuren in de weg en schade aan woningen. Tijdens 
de gemeenteraad van september stelde N-VA Halen daarom voor om een eenrichtings-
straat in te voeren. 

Mede door een actie van buurtbewoners beloofde het gemeentebestuur om een proef-
project in die richting op te starten in de straat. De N-VA zal de resultaten van deze 
ingreep tijdens de komende maanden op de voet volgen.

Volkstuinen: meer dan 
ajuinen planten
Halen-centrum telt de laatste jaren steeds meer 
appartementsgebouwen. Mensen ruilen vaken 
hun ‘huisje met tuintje’ in voor een appartement 
in het centrum. Toch blijft het verlangen naar een 
eigen stukje hof om zelf groenten te kweken bij 
velen nog steeds aanwezig. Daarom werkt N-VA 
Halen in onze gemeente aan een project om  
volkstuintjes uit de grond te stampen.

Tuinieren is meer dan zomaar wat zaadjes in de grond 
stoppen om zoveel tijd en verzorging later iets hapklaar te 
kunnen oogsten. Tuinieren  in een volkstuin is een sociaal 
gebeuren. De N-VA wil volop investeren in die sociale  
functie door ook kansarmen en mensen met een beperking 
bij het project te betrekken. Het gemeentebestuur staat achter 
dit initiatief maar de vraag zal vanuit de bevolking moeten 
komen.

Halen stapt niet mee  
in BE-Alert

Halen sluit zich, als een van de weinige Limburgse  
gemeenten, niet aan bij BE-Alert.  Dit systeem laat de 
gemeente en de provincie toe om vierentwintig uur op 
vierentwintig en zeven dagen op zeven een boodschap 
versturen via sms, een gesproken bericht op een vaste  
telefoonlijn, e-mail of sociale media als er zich een nood- 
situatie voordoet.
 
“Het gemeentebestuur van Halen opteert er echter voor om 
niet in te tekenen vanwege de kostprijs”, zegt gemeente-
raadslid Corry Baerts. 

“Hierdoor is Halen een van de vier Limburgse  
gemeenten die niet mee in het BE-Alert programma 
stappen. De gemeenteraad antwoordde op mijn vraag dat 
het punt in beraad zou gehouden worden voor een volgend 
schepencollege.”  
 
De N-VA vraagt de meerderheid met aandrang om ook 
aan te sluiten bij BE-Alert. Dit 
systeem wordt gebruikt door 
meerdere overheden en laat 
toe op een eenvormige manier 
te communiceren. Het heeft 
weinig zin om hier onbekende 
wegen in te slaan. 

Corry Baerts,
N-VA-gemeenteraadslid

  Heb jij interesse om mee te werken aan een volkstuintjes- 
project? Neem dan snel contact op met één van onze  
bestuursleden. We hopen zo een breed draagvlak te vinden 
voor deze tuintjes, over de partijgrenzen heen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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