
Hier

‘De Halse groene 
doeners tonen dat het 
anders kan: menselijk, 
eerlijk en gezond!’ 

VEROVER DE RUIMTE MET EEN 
NIEUW PARKEERBELEID
Een helder parkeerbeleid biedt ruimte 

voor een gezonde stad met veel groen 

en ruimte voor water.  Daarom komt 

er vanaf  1 januari 2021  een 

parkeerbeleid in functie van een 

gezond ruimtelijk beleid.

Ondergronds parkeren en een 

autoluw stadscentrum kunnen in de 

toekomst meer ruimte vrijmaken om 

de binnenstad groener en 

aangenamer te maken. 

De Leide en ook parking de Bres 

worden  nieuwe belevingsparken, 

maar om deze droom te realiseren is 

er een oplossing nodig voor de 

parkeernood.

AUTOLUWE BINNENSTAD
We streven naar minder wagens in 

een binnenstad waar het veilig en 

gezond is. Hier komt 'zoekparkeren' 

minder voor, omdat de binnenstad 

betalend is.  

Zo komt er meer ruimte voor de  

bewoners van het centrum.

TARIEVEN EN ABONNEMENTEN  
De Hallenaar zal voor €10/jaar op 

Nederhem/Spoorwegstraat en de 

nieuwe parking langs de Suikerkaai 

kunnen parkeren. Als bewoner, 

handelaar of werknemer kan je overal 

parkeren voor €25/maand. Pendelaars 

krijgen een voordelig tarief in de NMBS 

parkeertoren. 

DUIDELIJKE PRINCIPES
De gebruiker betaalt en niet de 

Halse belastingbetaler.

We stimuleren randparkeren via 

tarifering. De NMBS-toren, de 

ondergrondse parkings en de 

parkeerzones zorgen voor 

ontharding. Hierdoor vergroenen we 

de binnenstad , realiseren we het 

lanschapspark en de fietssnelweg.

in Halle

een nieuw parkeerbeleid

een groenere toekomst

een sterk ruimtelijk beleid

© Marijke Ceunenweek van de mobiliteit 'verover de ruimte-actie'



HIER

Bouwen aan de toekomst van 
Groen Halle.

Jong Groen Halle: Van links naar rechts - Amber Magnus, Yens 
Bonnarens, Anaï Christiaens, Kenny Demuylder, Anke Vanderheyden

Jong Groen Halle wil jongeren 

samenbrengen om werk te maken 

van een sociale, rechtvaardige en 

duurzame toekomst. Met hun 

activiteiten zetten ze zich in voor een 

warm, bruisend en duurzaam Halle. 

Jong Groen Halle vormde zich eind 

2018 en bestaat uit zeer ambitieuze, 

milieubewuste en gemotiveerde 

leden. Hier een korte voorstelling van 

het bestuur en de leden:

Amber Magnus (20)

Functie: voorzitter

Amber is een 20-jarige studente 

communicatiewetenschappen aan de 

Vrije Universiteit Brussel. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 

werd zij verkozen om de Halse burger 

te vertegenwoordigen. Bovendien 

zetelt zij ook in de redactieraad en in 

de commissie samenleving.

Yens Bonnarens (20)

Functie: ondervoorzitter

Yens studeert milieu- en 

preventiemanagement aan de 

KULeuven. Dit maakt Groen voor Yens 

de perfecte match. Daarnaast is hij 

ook een gemotiveerd lid van de 

milieuraad. Hierbij helpt hij mee met 

onder andere inzamelacties voor afval 

en groene projecten in Halle. 

Anaï Christiaens (20)

Functie: algemeen lid

Anaï is een gedreven rechtenstudente 

aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Cultuur ligt haar nauw aan het hart, 

hierdoor is zij de uitgelezen persoon 

om te zetelen in het streekmuseum 

den AST. In haar vrije tijd draagt zij 

graag haar steentje bij als vrijwilliger.

Kenny Demuylder (27)

Functie: afgevaardigde algemene 

vergadering

Kenny is een erg milieubewuste 

twintiger en vindt het klimaat zeer 

belangrijk. Kenny is een veganist die   

vaak actief is als dierenrechtenacivist 

en vrijwilliger bij een dierenopvang. 

Als afgevaardigde van de algemene 

vergadering vertegenwoordigt hij ook 

Jong Groen Halle op nationaal vlak.

Anke Vanderheyden (21)

Functie: algemeen lid

Anke is een studente lager onderwijs 

aan Odisee. Ze werkt graag met 

kinderen en is actief als vrijwilliger in 

een sportclub.

AMBER MAGNUS
vertegenwoordigt Jong Groen Halle in 
de gemeenteraad als jongste 
gemeenteraadslid
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HIER

‘we kiezen bewust voor 
kwalitatief, betaalbaar en 
aangenaam wonen'

SAMEN BOUWEN AAN
EEN GROENERE TOEKOMST

De stad zal  de natuur- en groengebieden die er nu al zijn versterken én 

doortrekken tot in de kern van onze stad. 

Het plan Boommarter is de derde projectperiode ingegaan. Met vijf partners én 

een verdrievoudigd budget maken we verbindingen tussen natuur en mens. In 

2019 werd het Hallerbos tien voetbalvelden groter en kwamen er al meer dan 

22.000 bomen bij. 

De  begraafplaatsen krijgen extra bomen en worden maximaal ingegroend.

WANDELEN EN GENIETEN LANGS DE ZENNE
Met het landschapspark willen we de woon- en leefkwaliteit verbeteren. 

De groen-blauwe as brengen we weer tot leven doorheen onze stad. Dit wil 

zeggen: nieuwe parken en gezellige rustplekken aan de oevers van de Zenne of 

de fietssnelweg, een speelbos in Buizingen, kwalitatief groen in Nederhem en 

GROEN RUIMTELIJK BELEID

WIST JE DAT ...

... je de GEMEENTERAAD kan 

volgen van in je huiskamer en er 

nadien een FILMPJE te zien is op 

de digitale kanelen van de stad?

... je terecht kan bij 'KOFFIE EN 

FORMULIEREN 'als je 

moeilijkheden hebt bij het invullen 

van een formulier of aanvraag? 

koffie&formulieren@halle.be

...de ELEKTICITEITSKASTEN een 

nieuw jasje kregen?

... er 5 openbare FIETSPOMPEN

zijn ?

... er een 'RAP OP STAP 

KANTOOR' is waar mensen met 

een beperkt budget reisadvies 

kunnen krijgen? 

rapopstap@halle.be

... we werken  aan 

DIERENWELZIJN en geen 

circussen meer toelaten die 

gebruik maken van dieren?

... we 2 groene SCHEPENEN 

hebben? Bram Vandenbroecke en 

Marijke Ceunen.

... we daar bovenop 2 extra 

GEMEENTERAADSLEDEN 

hebben? Amber Magnus en 

Richard Severijns ter vervanging 

van Leen Destoop.

... we jullie  beter willen leren 

kennen, dus laat van je horen! 

HALLE@GROEN.BE

0477904125-Marijke Ceunen

VU: Leen Destoop; 

Bergensesteenweg 105; 1500 Halle

BRAM VANDENBROECKE
schepen 
bram.vandenbroecke@halle.be

MARIJKE CEUNEN
schepen
marijke.ceunen@halle.be

onthardingsprojecten in scholen. Ook 

de Zenneweide in Lembeek zullen we 

omtoveren tot een belevingsplek  

voor jong en oud.

MEER GROEN EN WATER IN DE 
STAD
De grootste uitdaging is het 'groen 

landschap' doortrekken tot in de 

binnenstad met meer groen op 

straten en pleinen. 

Op korte termijn volgende realisaties:

-drie zenneterrassen of 

ontmoetingsplekjes aan de Zenne;

- de Leide als  fietsvriendelijke en 

groene straat;

- het Albertpark en de speelplaats 

van HHC in een nieuw, groen jasje;

- een nieuw park op Nederhem en 

rustplekken met zicht op de Basiliek;

- een waterspeeituin op een te 

ontdekken locatie!

De laatste jaren zijn er veel woningen 

en appartementen bijgekomen.  Het 

huidig bestuur (waarvan Groen deel 

uitmaakt) wil werk maken van  een 

kernversterking met groene straten 

en pleinen, extra plaats in scholen en 

aandacht voor mobiliteit. Hiervoor 

voorzien we tijd om regels op te 

stellen.

TIJD VOOR EEN BOUWPAUZE 
Een leefbaar Halle kan gerealiseerd 

worden aan de hand van een betere 

reglementering, zo willen wij dat bij  

grote projecten de ontwikkelaar 

verplicht is te investeren in extra

groene openbare ruimte, 

ontmoetingsplekken en 

deelmobiliteit.

EXTRA SOCIALE WONINGEN
Sinds 2007 kwamen er 186 sociale 

woningen bij, momenteel zijn er nog 

110 gepland. Daarbovenop hebben we 

toestemming gekregen om nog 79 

extra sociale huurwoningen te 

voorzien.Dit hopen we snel te 

realiseren. Wij kiezen bewust voor  

kwalitatief, betaalbaar en 

aangenaam wonen in Halle!



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



SHM SUBSIDIELOOS?
Wonen in Vlaams-Brabant is duur. 

Daarom wil Groen dat de provincie 

bijkomende inspanningen levert om 

betaalbare woningen te realiseren. Ze 

moet veel meer geld vrijmaken voor 

sociale huisvesting: jaarlijks 1 miljoen 

euro belastinggeld investeren in de 

bouw van bijkomende sociale 

woningen, is nodig.

We moeten vermijden dat onze 

provincie absolute koploper wordt 

wat betreft een tekort aan sociale 

woningen. Een investering van 6 

miljoen euro in sociaal wonen in de 

periode 2019-2025 is welbesteed en 

komt Vlaams-Brabanders ten goede. 

Het provinciebestuur van N-VA, CD&V 

en Open VLD  bespaart met deze 

investering trouwens nog altijd meer 

dan 2 miljoen euro. In de vorige 

beleidsperiode, toen Groen zelf 

bestuurde, konden de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (SHM's) 

in totaal op 8,2 miljoen euro subsidies 

rekenen. Als het provinciebestuur de 

meerjarenbegroting niet meer bijstelt, 

zijn er voor de SHM's van Vlaams-

Brabant in de periode 2019-2025 geen 

subsidies meer. Dat is voor Groen 

onaanvaardbaar.

CULTURELE HEFBOOM 
NIET LANGER 
ONDERSTEUND
Groen betreurt dat het bestuur 

van Vlaams-Brabant het Afrika 

Filmfestival (AFF) niet langer 

ondersteunt. Ieder jaar laat het 

AFF een andere wereld 

binnenwaaien in de huiskamers 

van Vlaams-Brabanders. 

Via films, geregisseerd en 

geproduceerd door Afrikanen, 

leren we hen op een eerlijke 

manier kennen en ontdekken we 

dat veel meer ons verbindt dan 

verdeelt. Het  AFF is een culturele 

hefboom voor de emancipatie van 

verschillende volkeren in Afrika. 

Tegelijk draagt het bij tot de 

solidariteit van Vlaams-Brabant 

met het continent. We dringen 

erop aan dat het provinciebestuur 

deze parel terugzet op de kroon 

van de provincie.

NAAR EEN GREEN DEAL, OOK IN VLAANDEREN?
Van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken tegen 2050: 

dat is volgens de Europese Commissie de grootste uitdaging, maar tegelijk ook 

de grootste kans van onze tijd. Om dat te bereiken, presenteerde ze onlangs 

haar "Green Deal". De noodzaak om te werken aan een beter klimaat loopt 

volgens de Europese Commissie samen met het verbeteren van de 

levenskwaliteit van de Europese burgers. 

Gekoppeld aan investeringen in groene technologie, duurzame oplossingen en 

nieuwe bedrijven kan de Europese Green Deal de nieuwe groeistrategie voor de 

EU worden. Betrokkenheid en inspraak van het brede publiek en alle 

belanghebbenden zijn onmisbaar om dit tot een goed einde te brengen.

Dat staat in schril contrast met wat Vlaanderen wil. Onze Vlaamse regering ziet 

vooral veel bedreigingen en staat voortdurend op de rem. Wetenschappelijke 

inzichten worden genegeerd, adviezen legt deze Vlaamse regering naast zich 

neer en voorgenomen maatregelen trekt ze bij de minste (politieke) tegenwind 

terug in. En dat is erg spijtig. Want door te investeren in een andere mobiliteit 

zal de luchtkwaliteit in onze steden en daarbuiten ferm kunnen stijgen. 

Investeringen in energiezuinige woningen zorgen voor een sterk verbeterde 

woonkwaliteit voor die mensen die het zich vandaag niet kunnen veroorloven. 

En door in te zetten op duurzame energiebronnen bouwen we onze 

afhankelijkheid van andere continenten voor onze energievoorziening serieus af. 

Als we die inspanningen niet leveren, dan geven we een zeer grote factuur door 

aan onze kinderen. En dat is voor Groen onaanvaardbaar.

Gelukkig zien we in onze provincie veel erg positieve initiatieven in de 

gemeenten en steden waar Groen meebestuurt. Zij nemen het voortouw. Zij 

wachten niet op een Vlaanderen dat hopeloos achterophinkt, maar investeren 

samen met hun burgers in een klimaatneutrale en dus aangename, leefbare 

toekomst! 

REGIONAAL

© Caroline Medats © Pixii

© OC Dekring

Europese Green Deal
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Plaats voor voetgangers en 

fietsers. 

In Halle was het  solidariteitsgevoel 

tijdens de corona-periode erg 

zichtbaar. Tijdens de week van de 

duurzame gemeente hebben we de 

duurzame 'corona-helden' in de kijker 

gezet.  Het stijgend fietsgebruik  

heeft gemaakt dat vanaf  september 

2020 alle straten in de binnenstad 

fietsstraten werden. Gevolg: een 

aangenaam centrum waar de auto 

nog steeds welkom is, maar de fietser 

voorrang krijgt.

1

Dank je wel, Leen !

33 jaar geleden werd Leen Destoop de 

eerste vrouwelijke lijsttrekker in 

Halle. Van 1988 tot 2000 stond ze 

gekend als een gedreven agalev-

raadslid met de nodige dossierkennis 

in de minderheid. In 2019 keerde Leen 

terug in de gemeenteraad als 

raadslid. Vandaag zal Leen zich blijven 

engageren binnen de lokale werking 

en de fakkel overdragen aan Richard 

Severijns. Dank je wel, Leen voor de 

jarenlange inzet als fractieleider!

2

Klimaatwijken, wijkgroen, 

voedselbos, hernieuwbare 

energie, deelmobiliteit, omgaan 

met voedselresten, meer groen en 

water in de stad, ...

allemaal acties die aan bod komen in 

het klimaatplan. Een plan waar we 

samen met burgers, met de 

buurgemeenten, met GROEN HALLE 

werk van zullen maken!

3

Groen Halle staat een paar jaar na 

de verkiezingen voor nog meer 

grote uitdagingen.

Samen maken we werk van een 

ruimtelijk beleid waar klimaat, 

erfgoed en mobiliteit een belangrijke 

rol spelen. Wie samen met ons wil 

nadenken over deze thema's kan zich 

steeds aansluiten.

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo 
vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters 
water uit en werken de drukkers in een gezonde omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




