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Voorwoord

Beste inwoner

In deze editie maken we graag een 
zijstapje. We bespreken de resulta-
ten van de enquête die we hielden 
aan het einde van vorig jaar. We 
hebben het over ons pleidooi voor 
het gebruik van een waarschuwings-
sticker ‘Red onze huisdieren’. 

We leggen graag ons voorstel voor 
over de invoering van een Euro-
pean Disability Card en we laten de 
verschillende bestuursleden kort aan 
het woord over een aantal punten 
dat hen persoonlijk erg bezighoudt. 

Dit zijn zeker topics die in ons 
programma voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober aan bod 
zullen komen. Daar komen we dit 
jaar nog uitvoerig op terug.

Johan DE 
CEUSTER
Afdelingsvoor-
zitter

Sticker Red Mijn Huisdier
Jaarlijks vallen er tientallen dodelijke slachtoffers in huisbranden. Maar ook dieren – die vaak 
een heel belangrijk deel uitmaken van het gezin – vallen ten prooi aan de rook of de vlammen. 
Ook het redden van huisdieren behoort tot de taken van de brandweer. Wanneer zij zichzelf 
niet in onnodig gevaar moeten brengen, zullen zij ook graag onze huisdieren helpen. Een waar-
schuwingssticker kan hen helpen om aan te geven dat er ook huisdieren in het gebouw aanwe-
zig zijn. Voor iedereen die een huisdier heeft, zal de sticker extra gemoedsrust brengen.

Resultaten enquête 
Gezien het grote aantal enquêteformulieren dat, na ons vorig huis-aan-huis-
blad, ingevuld werd ingeleverd, besluiten wij dat er nog heel wat bezorgde 
Halenaren zijn. Bovendien komen veel Halenaren graag uit voor hun me-
ning, maar worden ze zelden gehoord. De grootste bezorgdheden uit de 
enquête vatten we hieronder kort samen.

Vele van deze punten hebben we in het verleden al aangekaart op de gemeenteraadszittingen. 
Veel werd er beloofd, minder werd er effectief uitgevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat bur-
gerinspraak een belangrijk gegeven is en nemen dit dan ook als één van onze fundamentele 
punten mee naar de verkiezingscampagne in oktober.

 Verkeer
 Snelheidsovertredingen vaker beboeten 
 Fietspaden beter onderhouden en waar nodig heraanleggen
 Veiligere schoolomgevingen

Veiligheid
 Meer blauw op straat
 Ken je wijkagent (moeiijk bereikbaar)
 Inbraken blijven een probleem

Milieu
 Strengere boetes op sluikstorten
 Meer camerabewaking

Allerlei
 Markt en Raubrandtplein heraanleg
 Toegangsuren stadhuis blijven een probleem
 Waar was de kerstversiering?
 Burgerinspraak moet beter
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N-VA lanceert European Disability Card
De European Disability Card werd op 19 oktober 2017 gelanceerd. De kaart wil de toegankelijkheid van personen met een be-
perking en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Ze biedt een antwoord op vragen van personen met een handicap en 
hun verenigingen. De kaart bewijst dat iemand een handicap heeft en geeft tegelijk recht op een aantal voordelen op het vlak 
van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. De kaart is al in zeven landen erkend.

Op de gemeenteraad van december 2017 vroegen we de aanwezige raadsleden om de voordelen, zoals tariefvermindering, bij-
zondere begeleiding enz. die nu al toegekend worden, in de toekomst ook op een officiële basis toe te kennen aan personen die 
de European Disability Card kunnen voorleggen. De meerderheid ging dit voorstel voorleggen aan de bevoegde adviesraad. 
Wordt met andere woorden vervolgd.

Van Halen een energiezuinige 
gemeente maken
Persoonlijk ben ik al van bij de bouw van onze gezinswoning op 
zoek gegaan naar zuinige en ecologisch verantwoorde alterna-
tieven. Ook vandaag nog proberen we om met z’n allen zo zuinig 
mogelijk met energie om te gaan. Ook voor Halen is het belang-
rijk om toekomstgerichte plannen uit te 
werken die energiebesparend zijn. En als 
deze plannen er zijn, moeten we ze ook 
durven uitvoeren!

Corry BAERTS
Gemeenteraadslid

Voor een proper Halen zonder 
zwerfvuil
Als gemeentearbeider op rust heb ik zelf vaak genoeg ervaren 
wat een rotzooi sommige mensen weggooien op straten, in 
grachten en aan de glasbollen. Ik ijver er dan ook voor om zoveel 
mogelijk mensen duidelijk te maken dat de straat geen stort is. 
Sensibiliseren en, indien dat niet helpt, 
streng beboeten wanneer iemand wordt 
betrapt op sluikstorten.

Rudy PAUWELS
Bestuurslid

Vlot en veilig parkeren
Het zal nog enkele jaren duren vooraleer het mobiliteitsplan 
voor het centrum van Halen een feit wordt. Ondertussen blijft 
het op veel plaatsen moeilijk om te parkeren zonder dat voetgan-
gers of fietsers last ondervinden. Ik zie vaak gevaarlijke toestan-
den aan de schoolpoorten. Deze punten moeten hoogdringend 
worden aangepakt. Dit in samenspraak 
met oudercomités, leerkrachten, gemach-
tigde opzichters en politie.

Gilberte BASTIJNS
Gemeenteraadslid

Halense ondernemers  
verdienen alle steun
In Halen stagneert de groei van het aantal zelfstandigen. Dit in 
tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde, waar wel een belang-
rijke groei merkbaar is. Onze gemeente moet een aantrekkelijker 
imago krijgen voor ondernemers. Het gemeentebestuur moet 
alle middelen inzetten om Halen een bruisend elan te geven. Dit 
onder andere door meer steun te geven aan startende onderne-
mers, betere parkeerfaciliteiten te voorzien 
en het promoten van samenwerking. De 
zelfstandige zorgt dan op zijn beurt voor 
bedrijvigheid door investeringen.

Brigitte LANDERLOOS
Bestuurslid

Halen, een leuke plek voor alle 
inwoners
Als afgevaardigde in de OCMW-raad wil ik me vooral inzet-
ten voor de sociaal zwakkeren van onze gemeente. Iedereen 
verdient het om zich goed te voelen in Halen, ongeacht nati-
onaliteit of herkomst. Voor kansarme gezinnen wil ik meer 
mogelijkheden creëren zodat hun kinde-
ren ook kunnen deelnemen aan schoolse 
of buitenschoolse activiteiten. Zo is een 
vrijetijdspas, die het voor mindergegoeden 
mogelijk maakt om tegen sociale tarieven 
deel te nemen aan diverse activiteiten, een 
mooi initiatief.

Alice KENENS
OCMW-raadslid

Sportbeleid in Halen: het moet 
actiever 
Er zijn naar mijn mening enkele belangrijke bezorgdheden rond 
het sportgebeuren in onze stad. Zo is er nood aan een betere 
logistieke ondersteuning voor de verenigingen bij evenementen. 
Er is ook een grote nood aan bijkomende of gewijzigde infra-
structuur in de verschillende deelgemeen-
ten. En we dienen ervoor te zorgen dat we 
sport toegankelijk maken voor iedereen. 
Ook voor personen met een mentale, fysie-
ke of financiële beperking.

Johan DE CEUSTER
Afdelingsvoorzitter

Strenger optreden tegen hardrijders
In mijn straat wordt de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur meestal met de voeten 
getreden. Dat leidt vaak tot heel gevaarlijke situaties. Ik dring er dan ook op aan dat er regel-
matig flitscontroles worden uitgevoerd. Uit de vele antwoorden op de enquête in ons vorig 
huis-aan-huisblad, blijkt dat dit onverantwoord rijgedrag zich in vele straten voordoet. Een 
strengere aanpak is dus zeker aan de orde.

Samen maken we Halen veiliger
Voel je veilig in je straat met de hulp van je buren. Dat is het doel van buurtpreventie via WhatsApp. 
Vreemde personen of voertuigen worden sneller opgemerkt en gedeeld via deze app. Ik ben al een hele tijd 
promotor van dit systeem. Het hoort thuis in elke buurt of wijk van onze gemeente. 
Kortom, buurtpreventie voor een veilig Halen.

Voor een beter dierenwelzijn
Een huisdier is geen stuk speelgoed dat je na een tijdje aan de 
kant schuift. Dieren blijven aandacht en verzorging vragen.
Alle dieren in onze gemeente verdienen een schepen van Die-
renwelzijn. Hij moet er over waken dat er meer aandacht wordt 
besteed aan afspraken rond vuurwerk bij de jaarwisseling, actie 
ondernemen in verband met dierenmishandeling enzovoort. In 
elke deelgemeente zou een hondenlos-
loopweide een mooi initiatief zijn.

Gunther BRUYNINCKX
Afdelingsondervoorzitter

Met de fiets door Halen: geen sinecure
Als fervent fietser stoort me vooral de slechte toestand van de 
fietspaden. Het is dan ook een van mijn interesses om mee te 
werken aan een beter fietsbeleid, zeker omdat het fietstoerisme 
een grote troef is in onze gemeente. We moeten er voor zorgen 
dat de gevaarlijke punten zo snel mogelijk worden aangepakt. 

Gerlinde VANDEPERRE,  
Bestuurslid

Wim VANDERBRUGGEN
FractievoorzitterStokke JACOBS

Bestuurslid

Meer betalen voor minder 
dienstverlening
Inbraken blijven regelmatig de kop opsteken in onze gemeen-
te. Door de centralisatie van de politiezone tot Limburg Regio 
Hoofdstad zijn we hiervoor aangewezen op bijstand vanuit 
Hasselt. Dit zorgt, bij oproepen, vaak voor lange wacht- en 
aanrijtijden. Meer betalen voor minder 
diensten, voor mij valt dat niet te rijmen.

Kevin DELEUX
Afdelingssecretaris
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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


