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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op XX maand.

Wateroverlast in Halen

Het was alweer ettelijke jaren geleden maar deze zo-
mer deelden een groot deel van onze inwoners weer mer deelden een groot deel van onze inwoners weer 
in de klappen van de wateroverlast.

De solidariteitsacties en kleine burenhulpen die snel 
tot stand kwamen, waren bemoedigend en hartver-
warmend. Het getuigt van de warme harten die in warmend. Het getuigt van de warme harten die in 
onze stad wonen.

N-VA Halen wil via deze weg graag zijn medeleven 
betuigen met iedereen die door deze ramp getroffen 
werd en kostbare maar vooral ook emotionele bezit-werd en kostbare maar vooral ook emotionele bezit-
tingen zagen verloren gaan.

Wij bekijken ook hoe dit eventueel beter had kunnen 
worden opgevolgd. Wij vragen het schepencollege 
dat het bij de Vlaamse overheid aandringen om een 
prioritair punt te maken van een snelle uitwerking van prioritair punt te maken van een snelle uitwerking van 
het rioleringsplan (dat klaarligt ter uitvoering).

Theo Toert
dinsdag 12 oktober in de Rietbron

Op 12 oktober hebben we de eer om Theo Francken te verwelkomen in 
Halen. Hou deze datum zeker vrij. 

Theo zal die avond zijn visie geven over de politieke actualiteit. Zoals we 
hem kennen, doet hij dat op zijn eigen gedreven wijze: geen blad voor de 

mond, maar een eerlijk en rechtlijnig pleidooi over een 
sociaal en rechtvaardig Vlaanderen.

Iedereen is welkom maar inschrijven is wenselijk.

Voorinschrijven kan nu al via info@......

Geen N-VA-eetdag 

Ook dit jaar annuleren wij onze jaarlijkse 
eetdag. 

Na rijp beraad besloot onze bestuursgroep 
dat wij na dit crisisjaar als politieke partij 
voorrang geven aan verenigingen om een 
activiteit te kunnen inlassen in de Rietbron 
en zo extra geld in het laatje te krijgen.

Ook de restauranthouders kunnen wel een 
extra stimulans gebruiken. Daarom kozen 
wij ervoor om ook dit jaar onze eetdag te 
annuleren en zo geen concurrentie te vormen 
voor deze ondernemers. Wij hopen zeker om 
jullie volgend jaar opnieuw te verwelkomen.

Gele Doos kan levens redden
De N-VA stelde in de gemeenteraad voor om in Halen de ‘Gele Doos’ in 
te voeren. In deze doos stoppen risicopatiënten en ouderen hun medische 
gegevens. Deze doos wordt bewaard in de koelkast en aangegeven met 
een sticker bij de voordeur. Zo kunnen hulpverleners heel snel beschikken 
over alle noodzakelijke medische gegevens bij een dringende interventie.

De gele doos kan dus levens redden! Hopelijk ook gauw beschikbaar in 
Halen!



HALEN

N-VA wil meer parkeerplaatsen voor campers 

Nadat er de laatste tijd nogal wat geklaagd werd van overlast door wild-parkerende 
kampeerwagens, vroeg de N-VA om in Halen een aantal vaste parkeerplaatsen te voor-
zien.

Deze parkeerplaatsen kunnen de overlast wegwerken en maken onze stad toeristisch een 
pak interessanter. Ook horeca-uitbaters en lokale handelaars zullen hier baat bij hebben. 
Campertoerisme zit in de lift. 

Onvoldoende
Wij vonden het antwoord op onze vraag alvast onvoldoende. Aan het Schulensmeer wor-
den in 2022 een achttal nieuwe afgebakende plaatsen voorzien. Dat is echter een vermin-
dering van meer dan het helft van de capaciteit die er voorheen beschikbaar was. Hierdoor 
gaan nog meer campereigenaars op zoek naar alternatieven. Tegelijkertijd brengen de 
parkeerplaatsen aan het Schulensmeer geen meerwaarde voor het toerisme en de lokale 
handel van onze stad.

 Extra camperplaatsen zouden Halen 
ook toeristisch extra aantrekkelijk maken.

Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir

Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn er in 
Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele vorige 

regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet Vlaanderen 
op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

In een vorige editie van ons huis-aan-huis-
blad schreven we al over de verkeersaudit 
die we overhandigden aan het schepencol-
lege. Zie ook onze website www.n-va.be/
halen voor meer informatie.

Als het goed is mag het ook gezegd worden: Na het indienen van 
deze audit werden al heel wat aangebrachte punten aangepast of 

behandeld op de verkeerscommissie en ingepland om de volgen-
de maanden behandeld te worden.

Wij blijven dit verder opvolgen en verwelkomen jullie ideeën en 
suggesties hiervoor.

Op onze website vind je de contactgegevens van onze bestuursle-
den. Aarzel niet hen te contacteren. 

Verkeersaudit 
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