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

HALEN

Brigitte Landerloos en Rudy Pauwels  
versterken N-VA Halen

Wat deed N-VA Halen voor u?
Onze gemeenteraadsleden zaten, vanaf de oppositiebanken, niet stil het voor-
bije jaar. In samenspraak met het bestuur van N-VA Halen slaagden zij erin om 
tijdens de gemeenteraadszittingen een hele reeks voorstellen en actiepunten naar 
voor te brengen. Dit door middel van schriftelijke of mondelinge vragen. We 
sommen de actiepunten even op: 

Be-Alert
De wegbelijningen
De volkstuinen
De afschaffing van de taks op drijf-
kracht 
Het SAVE-charter
De verkeersproblematieken
Het onderhoud van de kerkhoven
De uitbreiding van varkensstallen
De fiets- en voetpaden

Het sluipverkeer
Het autokerkhof Mosstraat
De nevenbestemming van onze kerken
De zitpenningen van het gemeentebe-
stuur
De schoolbusproblematiek
De hinder bij wegenwerken
De informatie naar de burgers
Camerabewaking

Voorwoord voorzitter

Voor een keer gooien we het voor 
ons laatste huis-aan-huisblad 
van 2017 over een andere boeg. 
We geven jullie met een aantal 
kernwoorden een idee over welke 
onderwerpen we het in 2017 op de 
gemeenteraad gehad hebben. Met 
voorstellen voor agendapunten, 
schriftelijke en mondelinge vragen 
hebben we weer onze bijdrage ge-
leverd om een aantal zaken onder 
de aandacht te brengen. Daaren-
boven reikten we aan het bestuur 
een reeks oplossingen aan. Helaas 
werden vele verworpen door de 
meerderheid. 

Verder willen we alle Halenaren be-
vragen over een aantal belangrijke 
punten van het beleid. Je kan jouw 
mening geven, maar zelf ook goede 
suggesties naar voren schuiven. We 
willen graag weten wat je van het 
huidige beleid vindt en wat je graag 
in de toekomst veranderd zou zien. 
Als je meer ideeën en oplossingen 
met ons wil delen of als je ons wil 
komen vervoegen, geef ons dan 
een seintje. 

Tot slot willen we jullie graag aan 
onze nieuwkomers Brigitte en Rudy 
voorstellen. Zij willen samen met 
het voltallige bestuur actief mee-
werken aan een mooi en leefbaar 
Halen.

Johan De 
Ceuster
Afdelings-
voorzitter

  De nieuwe bestuursleden met voorzitter Johan en lijsttrekker Wim.

Quiz Uylenspiegel
Zaterdag 4 februari - 19.30 uur
GC De Rietbron, Sportlaan 4a, Halen

Quiz jij ook dit jaar 
weer met ons mee?

Meer informatie over 
inschrijvingen en 
kostprijs vind je op 
www.n-va.be/halen.

Nieuwjaarsreceptie
7 januari 2018

10.30 uur tot  
13 uur
Eetzaal  

St. Martinusschool  
Campus Ursula, 

Ursulinenstraat 2,  
3540 Herk-de-Stad

  Gastspreker: Jan Peumans

N-VA Halen wenst u 
een fijn 2018!

Het woord is aan u 
p. 2 en 3
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Het woord is aan u

Naam: Voornaam:

Tel.: E-mail:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben  jaar

Ik woon in deelgemeente:

Ik ben  man  vrouw

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Ik voel me op en top veilig in Halen     

Ik weet dat de politie steeds over mij waakt     

Buren kunnen meewerken aan veilig gevoel     

Ook ik wil m'n steentje bijdragen aan veiligheid     

 Veiligheid

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Mijn straat is proper     

Op vlak van milieu heel wat verbeteren     

Sluikstorten moet beboet worden     

Ik wil meewerken aan een propere buurt     

 Milieu

Onze gemeente besteedt jaarlijks heel wat geld, deels van uw  
belastinggeld. Wat zou u hier mee doen? Vindt u dat het huidige  
gemeentebestuur hiermee genoeg doet? Inspraak is voor N-VA  
Halen geen loos begrip. U kan echt wel mee het beleid in uw gemeente 
bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in, want uw mening telt.  
Halen is van u! U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer 
weten over N-VA Halen, noteer dan uw contactgegevens.
U kan de enquête ook online invullen op www.n-va.be/halen. 

U kan de enquête ook online invullen via www.n-va.be/halen

N-VA Halen wenst  
u een prettige Kerst!
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www.n-va.be/halen

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Goede communicatie tussen gemeente en burger     

Bij wegenwerken word ik voldoende geïnformeerd     

Een gebrekkige communicatie frustreert mij     

Er is voldoende inspraak voor de inwoners     

U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?

Bedankt voor uw medewerking! U kan de ingevulde enquête in de bus steken op de volgende adressen: 
• Wim: Staatsbaan 77, Zelk-Halen
• Johan: Winkelbeekplein 11, Halen
• Gunther: Oude Leuvense Baan 20, Loksbergen
• Alice: Decosterstraat 32, Zelem

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 Communicatie

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

De fietspaden in Halen zijn goed onderhouden     

De wegen in Halen liggen er goed bij     

De verkeerssituatie rondom de scholen is veilig     

Het verkeersplan moet herbekeken worden     

 Verkeer

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Het huidige gemeentebestuur doet het prima     

Structurele veranderingen zijn noodzakelijk     

De inwoners van Halen worden voldoende  
betrokken bij de besluitvorming

    

 Bestuur

U kan de enquête ook online invullen via www.n-va.be/halen



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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