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Beste kiezers,

Zes jaar geleden gaven jullie ons het vertrouwen om 
onze mooie stad verder te besturen. 

CD&V Halen behaalde in 2012 elf van de eenentwin-
tig zetels, een absolute meerderheid. Toch besloten 
we samen te werken met sp.a, om nog meer draag-
vlak te creëren voor de uitvoering van onze plannen. 
Ik ben er trots op dat we bijna ons volledige verkie-
zingsprogramma hebben kunnen realiseren en dat 
er nog een aantal projecten lopende zijn.

Ondanks de economische crisis zijn we erin geslaagd 
onze beloftes waar te maken. We speelden ook in op 
nieuwe noden (zoals de vluchtelingencrisis, de nieuwe 
wetgeving en de terreurdreiging) en bouwden daar-
enboven ook de leninglast van de stad verder af.

In deze brochure willen we jullie graag een overzicht 
geven van onze voornaamste realisaties van de 
voorbije zes jaar. Wil je graag meer uitleg over een 
onderwerp dat je nauw aan het hart ligt, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met mij of met één van 
onze andere kandidaten.

Wij wensen je veel leesplezier en hopen dat dit je 
ervan overtuigt dat jullie zes jaar geleden de juiste 
keuze hebben gemaakt en dat we op 14 oktober 
opnieuw op jullie steun mogen rekenen zodat we 
ook de volgende zes jaar kunnen verder werken 
om onze stad nog mooier te maken om te leven, te 
wonen, te werken en te ontspannen.

“IK BEN ER TROTS 
OP DAT WE BIJNA 
ONS VOLLEDIGE 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
HEBBEN KUNNEN 

REALISEREN.”

Erik Van Roelen
Kandidaat burgemeester
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●
1 ● VAN ROELEN Erik

2 ● WUESTENBERGS Heidi

3 ● JACOBS Kris

4 ● VANMECHELEN Steven

5 ● DUBOIS Thomas

6 ● RUYTINX – BOOGAERTS Elke

7 ● SANNEN Inge

8 ● HANSEN Inge

9 ● VERHEYEN Ine

10 ● HOEBREKX Lore

11 ● VANLUYTEN – PUTSEYS Huguette

12 ● WOUTERS Marina

13 ● LAVIGNE – LEMMENS Annicq

14 ● VAES Gunter

15 ● VELD Stephano

16 ● THIJS Peter

17 ● ADRIAENS Tom

18 ● MEEUS Laurens

19 ● ZEEUWS Martin

20 ● VANTHIENEN Josiane

21 ● PANS Pirke

Hoe stem je geldig? 
Ofwel één lijststem 

ofwel één of meerdere naamstemmen. 
Hoe stem je het best? 

Op alle CD&V-kandidaten!
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G
ezondheid is voor ons allemaal 
heel belangrijk. In samenwerking 
met onze goedwerkende gezond-
heidsraad namen we heel wat 

initiatieven om onze inwoners te informeren 
en sensibiliseren over uiteenlopende onder-
werpen zoals kankerpreventie, valpreventie, 
stoppen met roken, gezonde voeding, bewe-
ging, geestelijke gezondheid, ...

We ondertekenden het charter Gezonde 
Gemeente, werkten een gezondheidsgids 

uit met diverse gezondheidsthema’s en na-
men deel aan Tournée Minérale.

Op verschillende locaties plaatsten we vas-
te AED-toestellen. Daarnaast bieden we een 
mobiel AED-toestel aan dat verenigingen kun-
nen gebruiken tijdens hun activiteiten. Jaarlijks 
organiseren we vormingen i.v.m. eerste hulp 
en het gebruik van AED-toestellen voor het 
stadspersoneel, verenigingen en andere 
geïnteresseerden. Dankzij deze maatregelen 
wonen wij nu in een Hartveilig Halen.

Gezondheid

ALS EERSTE LIMBURGSE  
GEMEENTE WERKTEN  

WE EEN WARMTEPLAN  
UIT MET EXTRA  

AANDACHT VOOR  
KWETSBARE GROEPEN.
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Als eerste Limburgse gemeente 
werkten we een Warmteplan uit met 
extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
Dit plan wordt nu in andere steden en 
gemeenten als voorbeeld genomen.

Samen met Herk-de-Stad en Lummen 
organiseren we jaarlijks Zot van Gezond, 
een openluchtbeurs aan het Schulensmeer 
waarin gezondheid centraal staat. Je vindt 
er allerlei workshops en infostanden over 
gezondheid en natuur.

Met verschillende diensten samen 
organiseren we regelmatig een ontbijt in 
de Klapstoel, het fruitproject op school 
en de gezonde week in de buitenschoolse 
kinderopvang.

Samen met de sportdienst zetten 
we onze inwoners aan om meer 

te bewegen. We stippelden in 
elke deelgemeente een 4.000 en 

10.000-stappenroute uit en namen 
deel aan de nationale 10.000-stap-
penclash. In 2018 wonnen we deze 
met glans dankzij de inspanningen 

van vrijwilligers in elk kerkdorp.
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O
nze CD&V-slogan {Iedereen inbe-
grepen} was geen loze belofte bij 
de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen. De voorbije jaren stelden 

we alles in het werk om iedereen zich te laten 
thuis voelen in onze stad.

Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De 
Klapstoel biedt jaarlijks meer dan 550 recreatie-
ve, vormende en informatieve activiteiten aan.

In 2013 richtten we met de hulp van onze 
technische dienst en veel gemotiveerde vrijwil-
ligers in het voormalige postgebouw een vol-
waardig LDC in. Door de aanstelling van een 
centrumleider verzekeren we de goede wer-
king in de toekomst. Met de centrumraad 
geven we maximaal inspraak aan de meer dan 
1.000 gebruikers en ruim 75 vrijwilligers.

In het kader van het project buurtge-
zellen deden we heel wat huisbezoeken bij 
75-plussers. Daaruit bleek dat ouderen liefst 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
willen blijven wonen. Dit is volkomen begrijpe-
lijk maar hierin schuilt het gevaar van vereen-
zaming. Om dit tegen te gaan werkten we 
enkele belangrijke initiatieven uit. Zo serveren 
wij jaarlijks ruim 1.500 warme maaltijden in 
onze dorpsrestaurants aan zeer democra-
tische prijzen en startten we het project De 
Klapbus op. Dankzij een goed onderbouwd 
dossier ontvingen we in totaal 75.000 euro 
subsidies van de provincie Limburg en Europa 
om 60% van de totale kosten te dekken. Hier-
door stimuleren we niet alleen ontmoeting, 
maar brengen we ook onze diensten naar de 

Iedereen 
inbegrepen
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LDC De Klapstoel
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mensen toe. Bovendien voorzien we ook gratis 
vervoer van en naar De Klapstoel.

Voor alle 55-plussers geven we om de 3 
maanden het seniorenkrantje uit.

Om mantelzorgers meer ademruimte te 
geven, maakten we een subsidiereglement 
op waarmee het voor initiatiefnemers aan-
trekkelijk werd om in Halen een dagopvang 
voor hulpbehoevenden te organiseren. 
Als gevolg hiervan zijn er nu reeds een 8-tal 
plaatsen beschikbaar in Halen.

De vergunning voor de nieuwe zorgcam-
pus langs het stadhuis is pas afgeleverd. Met dit 
project kunnen we heel wat zorgnoden bunde-
len op één locatie: serviceflats, aanleunappar-
tementen, zorgondersteunende diensten, ons 
sociaal huis, politie en kinderopvang.

Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat 
kansarmoede bij kinderen een steeds 
groter probleem vormt in Vlaanderen. 
We namen verschillende initiatieven in 
onze gemeente om deze negatieve evo-
lutie te bestrijden. Zo startten wij samen 
met een aantal vrijwilligers huiswerkbe-
geleiding op voor kinderen van de lagere 
school. In samenwerking met vzw Kind 
en Taal startten we met de organisatie 
van instapuurtjes voor 0- tot 3-jarigen.

De sociale dienst van het OCMW heeft 
in een voordelenboekje een opsomming 
gemaakt van alle voordelen waar een gezin 
gebruik van kan maken. Dit boekje werd voor-
gesteld op de lagere scholen en is voor elke 
Halenaar op aanvraag verkrijgbaar.

MET DE KLAPBUS  
STIMULEREN WE  

NIET ALLEEN ONTMOETING,  
MAAR BRENGEN WE  
OOK ONZE DIENSTEN  

NAAR DE MENSEN TOE
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Om kansarme kinderen te laten deelne-
men aan sportieve en/of culturele activiteiten 
geven we een tegemoetkoming via het vrije-
tijdsfonds. Hiermee kunnen zij het lidgeld van 
sportclubs of verenigingen betalen of deel-
nemen aan uitstappen, zoals sneeuwklassen, 
musicaklassen, boerderijklassen,…

Voor heractivering van laaggeschoolden 
doen we aan trajectbegeleiding via het 
OCMW en wijkwerken.

WE ZIJN ERVAN  
OVERTUIGD DAT WE  

VANAF 2019 EEN NOG  
STERKER LOKAAL  
SOCIAAL BELEID  

KUNNEN VOEREN.

Voor praktische hulp werken we samen 
met de vrijwilligersvereniging St-Vincen-
tius en Welzijnsschakel ‘t Opstapje om 
mensen in armoede te helpen.

De ons toegewezen vluchtelingen hebben 
we op een goed georganiseerde manier op-
gevangen in onze opvangwoningen met ruime 
aandacht voor inburgering. Een aantal van hen 
vond een job, heeft een vaste stek gevonden 
en enkelen zijn zelfs actief als vrijwilliger.
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We hebben veel aandacht voor mensen met een 
beperking. Samen met onze goedwerkende gehandi-
captenraad hebben we Twinsporten uitgebouwd tot 
een heus pretpark waarin mensen met en zonder be-
perking samen een fantastische dag kunnen beleven.

Twinsporten

Overhandiging 
cheque aan  
kindertehuis
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Door een intensieve voorbereiding zijn we al 
klaar met de integratie van het OCMW in 
de Stad voordat de wetgeving in voege is. We 
zijn ervan overtuigd dat we op deze manier 
vanaf 2019 een nog sterker lokaal sociaal 
beleid kunnen voeren.

Onze gemeentelijke inclusiesubsidie voor 
de samenwerking van een valide vereniging 
met een mindervalidenorganisatie, heeft zijn 
nut al meermaals bewezen.

Voor nieuwe projecten vragen wij steeds 
het advies van het toegankelijkheidsbureau.

Wij voeren een inclusief personeelsbe-
leid door mensen met een beperking aan te 
werven en samen te werken met een sociaal 
economiebedrijf, De Winning, dat mensen uit 
kansengroepen tewerkstelt.

In het kader van de genderdiversiteit 
sensibiliseren wij de inwoners en verenigin-
gen en geven we een basisvorming aan ons 
personeel. Door jaarlijks de regenboogvlag 
uit te hangen op de Internationale Dag tegen 
Holebifobie en Transfobie tonen we dat voor 
ons iedereen gelijk is.

Jonge gezinnen verdienen ook onze aan-
dacht. Het is niet evident voor ouders die 
beiden gaan werken om gepaste opvang 
te vinden voor hun kinderen. We stapten 
daarom als pilootgemeente in het Huis van 
het Kind zodat ouders op één centraal punt 
terecht kunnen voor alle info en overleg 

omtrent opvang, opvoeding en gezondheid. 
Samen met enkele West-Limburgse gemeenten 
lanceerden we begin september de website 
www.huisvanhetkindwestlimburg.be.
Niet alle kinderen kunnen opgroeien in een 
vertrouwde omgeving met hun ouders. Als 
pleegzorggemeente promoten we daarom het 
belang van pleegzorg.

Naast de aandacht voor onze plaatselijke 
problemen willen we ook solidair zijn met de 
derde wereld. Met de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) steunen we 
verschillende projecten financieel en nemen we 
deel aan nationale solidariteitsacties (waaron-
der 11.11.11, 12-12 en Haiyan 21-21). Tevens 
subsidiëren we inleefreizen waarbij jongeren 
van nabij kennis maken met ontwikkelingspro-
jecten. We vestigden als Fair Trade Gemeente 
een wereldrecord met de grootste chocolade-
repen-mozaïek van fairtradechocolade.

CD&V Halen schonk de opbrengst van Fees-
ten met de Burgemeester telkens aan een 
goed doel. Huize Sint Vincentius, Twinsporten 
en de scholen van Halen, Zelem en Loksbergen 
ontvingen in totaal meer dan 2.000 euro.

Voor hulp aan onze dieren sloten we overeen-
komsten met het dierenasiel van Sint Truiden, 
het natuurhulpcentrum in Opglabbeek en het 
vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heus-
den-Zolder. In de ganse politiezone verstreng-
den we de vuurwerkreglementering.

Om overpopulatie van wilde katten tegen te 
gaan en voor de gezondheid van onze huiskat-
ten, subsidiëren we het onvruchtbaar maken 
van wilde katten. Dankzij onze samenwerking in 
de nieuwe politiezone kan je bij de dienst die-
renpolitie terecht voor meldingen in verband 
met verwaarlozing of mishandeling van dieren.
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SPORT
DE HALENSE SPORTIEVELINGEN KREGEN DE 
VOORBIJE JAREN GEEN KANS OM ‘STIL TE STAAN’.

We investeerden in onze infrastructuur, bo-
den financiële en logistieke steun waar nodig 
en organiseerden en ondersteunden met de 
sportdienst een groot aantal activiteiten.

Op de Panoven draineerden we de Finse pis-
te, plaatsten een fit-o-meter en vernieuwden 
de afboording aan de vijver. We verplaatsten 
de overdekte petanquebanen en breidden 
deze uit in samenwerking met de petanque-
club om de bouw van de buitenschoolse 
kinderopvang mogelijk te maken.

We gaven sporthal De Kambergen een ma-
ke-over: een nieuw dak, nieuwe verwarming, 
sanitair en gerenoveerde kleedkamers.
De nieuwe basketclub kon rekenen op onze 
medewerking bij de opstart van hun club.

De vissersclub in Halen voorzag met onze 
gedeeltelijke financiële en logistieke hulp een 
nieuw gehandicaptentoilet.

Jaarlijks leveren wij gravel voor de tennisclubs 
en de atletiekpiste. De voetbalclubs krijgen 
grasmachines ter beschikking voor het onder-
houd van hun terreinen en voor een even-
tuele nieuwe locatie startten we een studie 
op. Voor de fietsliefhebbers zorgden we voor 
aansluiting bij het mountainbikeroutenetwerk 
en boden we steun aan de organisatie van 
twee veldritwedstrijden.

Vrije tijd

 

HALEN
DE WEG 
VOORUIT  

 
12

MET DE ORGANISATIE  
VAN TWINSPORTEN EN  

DE KANTONNALE  
G-SPORTDAG, BEWIJZEN WE  

DAT WE KIEZEN VOOR  
EEN HALEN WAAR INCLUSIE  

CENTRAAL STAAT.

Panoven  
Fit-o-meter
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HET SPORTIEVE 
 ACTIVITEITENAANBOD IS GROOT:

Door een goede coördinatie kunnen we tijdens 
alle schoolvakanties sportkampen aanbieden 
voor alle kinderen van 3 tot 16 jaar, georgani-
seerd door de verenigingen en onze dienst. 
Aanvullend organiseren we samen met de 
jeugd- en cultuurdienst ook kampen in combi-
natie met taal en crea.

Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken 
met nieuwe sporten, zowel tijdens de sport-
clubkennismakingsdagen als bij de naschoolse 
activiteiten. De sportiefste leerlingen worden op 
het einde van het schooljaar beloond voor hun 
sportieve inzet.

Jaarlijks organiseren de sport- en jeugddien-
sten samen een buitenspeeldag voor meer 
dan 250 kinderen. Voor de Fun@Schulens-
meer werken we samen met Lummen en 
Herk-de-Stad om meer dan 700 kinderen uit 
de vijfde en zesde leerjaren te ontvangen 
voor een spectaculaire sportdag.

De intense samenwerking met onze twee Lim-
burgse buurgemeentes rond het Schulensmeer, 
zorgt ervoor dat we de Halenaar een mooi gam-
ma aan watersporten kunnen aanbieden.

Dankzij de goede samenwerking met de 54 
erkende Halense sportclubs, is ons activitei-

 13 
 

HALEN
DE WEG 
VOORUIT

tenaanbod groot. Zo organiseren we onder 
andere elk jaar samen met de atletiekclub een 
succesvolle bosloop en vond dit jaar een eer-
ste editie plaats van onze City Run. De voet-
balclubs lieten zien dat ze samen iets moois 
op poten kunnen zetten met de organisatie 
van de Beker van Groot Halen. Samen met de 
wielertoeristenclubs springen we op de fiets 
voor “Halen Fietst”.

Ook voor senioren valt er heel wat te sporten. 
Getuige hiervan is het label van “Sportelge-
meente” dat we mochten ontvangen van 
Sport.Vlaanderen voor ons gericht sportaan-
bod. Elk jaar is er de seniorensportiefmaand, 
een interclub-petanquetornooi en de maan-
delijkse dansnamiddagen.

Met de financiële ondersteuning van sport-
clubs die een G-werking uitbouwen, de 
organisatie van Twinsporten en de kantonnale 
G-sportdag, bewijzen we dat we kiezen voor 
een Halen waar inclusie centraal staat. Ons 
sportbeleid werd in 2017 door Sport.Vlaande-
ren trouwens in de bloemetjes gezet met een 
mooie #sportersbelevenmeer-award.

Naast deze ondersteuning ontvingen onze 
sportclubs verspreid over vijf jaar meer dan 
250.000 euro subsidies voor het verbeteren 
van hun werking, hun infrastructuur en voor 
het uitwerken van een G-werking.

De nieuwe padelterreinen in 
Sportcentrum De Kambergen 

kwamen er door een uitsteken-
de samenwerking tussen de 

tennisclub en de stadsdiensten.
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BIBLIOTHEEK
De werking van onze bibliotheek loopt ge-
smeerd dankzij enkele sterke beleidskeuzes, 
een flexibele personeelsbezetting en de hulp 
van een aantal vaste vrijwilligers. We zijn erin 
geslaagd meer mensen te laten lezen; zo tellen 
we nu jaarlijks 33.000 bibliotheekbezoekers.

Dankzij onze jaarlijkse investering in de 
aankoop van nieuwe boeken hebben we nu 
24.000 boeken ter beschikking, waaronder 
sinds kort ook luister- en dyslexieboeken. 
Om mensen te stimuleren om te lezen, orga-
niseren we voorleessessies, leesgroepen en 
organiseren we onze jaarlijkse verwendag 
met 750 bezoekers.

We werken intensief samen met de scho-
len. Al onze schoolkinderen komen minstens 1 
keer per maand op bezoek in de bib voor een 
voorleesuurtje, bibliotheekintroducties, auteurs-
lezingen, jeugdboekenmaandspel, voorleesmo-
menten of gewoon om boeken uit te lenen.

Bij het maandelijkse bezoek aan WZC 
Sint Lambertus worden minstens 100 boe-
ken geleverd.

We hebben dankzij de Klapbus zelfs een 
rijdende bibliotheek die boeken naar mensen 
kan brengen die iets minder goed te been zijn.

In totaal lenen we jaarlijks bijna 60.000 
boeken uit.

WE TELLEN NU JAARLIJKS  
33.000 BIBLIOTHEEKBEZOEKERS.
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CULTUUR
Onze Halense cultuurraad, bestaande uit 
de talrijke erkende culturele verenigingen, 
vormt de ruggengraat van ons cultuurbe-
leid. Op voorstel van deze adviesraad keur-
den we een nieuw subsidiereglement goed 
voor een evenwichtigere verdeling van de 
beschikbare middelen.

Jaarlijks nemen we deel aan nationale 
activiteiten, zoals Open Monumentendag, 
Erfgoed- en Open Kerkendag en de week 
van de amateurkunsten. We werken samen 
met onze verenigingen voor heel wat 
culturele activiteiten, zoals de Kunstroute, 
Loksbergen Leeft, Zelem Zomert en de Dag 
van de Jeugdhuizen.

Voor grotere activiteiten kunnen onze inwo-
ners terecht in de nabijgelegen cultuurcentra.

We werken samen met buurgemeenten 
Herk-de-Stad, Geetbets en Nieuwerkerken 
en elke meerderjarige inwoner heeft nog 
steeds recht op 2 gratis cultuurcheques 
ter waarde van elk 5 euro, die voor een 
aantal van de activiteiten kunnen ingezet 
worden. Zelf organiseerden we activiteiten 
voor het grote publiek zoals Sportstories, 
The Line Up en Engelenburcht.

Voor een kleiner doelpubliek organiseerden 
we tal van workshops en lezingen. We heb-
ben het jaarlijks budget voor huiskamer-
concerten verhoogd, zodat meer inwoners 
hun buren en vrienden kunnen uitnodigen 
voor een optreden in hun woonkamer.

Naast de bestaande permanente ten-
toonstelling in De Rietbron stelden we ook 
het stadhuis ter beschikking van de Kunst-

kring Halen, zodat elke kunstenaar de 
mogelijkheid krijgt werken tentoon te stellen 
aan de bezoekers.

We proberen alle kinderen de mogelijk-
heid te bieden deel te nemen aan culturele 
activiteiten.

Naast de kampen in samenwerking met 
jeugd en sport, organiseren we jaarlijks een 
taal- en kookkamp en sinds dit jaar ook een 
musicalkamp. Ook tijdens de speelpleinwer-
king schenken we aandacht aan culturele acti-
viteiten door culturele workshops in te lassen.

We richtten samen met onze vrijetijdsdien-
sten en de actieve plaatselijke verenigingen 
een stuurgroep op voor de Panoven om 
samen een toekomstvisie voor het ganse 
domein uit te stippelen.

Een gemeenschapscentrum draaiende hou-
den met veel verschillende gebruikers en dit 
dikwijls gelijktijdig of vlak na elkaar, is geen 
sinecure en vraagt heel wat flexibiliteit.

De Rietbron en het Buurthuis worden 
door de verenigingen en onze inwoners in-
tensief gebruikt. Dankzij goede onderhande-
lingen konden we de drankprijzen voor de 
huurders van de zalen zelfs naar beneden 
krijgen en de huurprijzen bleven geduren-
de 8 jaar op hetzelfde (lage) niveau.

We geven steeds de voorrang aan ver-
enigingen voor het gebruik van onze zalen. 
Daarom ook dat prijzen voor particuliere 
verhuur hoger liggen. Tevens beperken we 
de organisatie van grote eigen activiteiten om 
de zalen zoveel mogelijk ter beschikking te 
stellen van onze verenigingen.
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JEUGD
De jeugd is onze toekomst. Dat was, is en 
blijft ons uitgangspunt bij het uitstippelen van 
ons jeugdbeleid.

Dankzij onze sterke jeugdverenigingen en 
-clubs kunnen we in Halen al jaren prat gaan 
op een kwaliteitsvolle jeugdwerking. Wij 
ondersteunen hen graag door hen bij te staan 
met subsidies maar ook met raad en daad.

Dankzij de wekelijkse papierslag, die 
ze afwisselend voor hun rekening nemen, 
kunnen we deze verenigingen jaarlijks sa-
men een bedrag van ongeveer 25.000 euro 
bezorgen. Als één van de laatste gemeenten 
blijven we dit zelf organiseren en stellen we 
hiervoor een vrachtwagen en chauffeur ter 
beschikking.

De voorbije 5 jaar keerden we ruim 
80.000 euro uit aan werkings- en infrastruc-
tuursubsidies voor al deze verenigingen. We 
verzorgden ook het kampvervoer om al het 
materiaal voor onze kinderen naar de kamp-
plaatsen te brengen.

We hielpen zoeken naar geschikte infra-
structuur waar nodig. Zo komt er stilaan een 
oplossing in zicht voor Chiro Loksbergen door 
de garantie van een borgstelling voor een 
lening en kan JC Sfinx aan een nieuw jeugdhuis 
beginnen denken dankzij het ter beschikking 
stellen van een oude gemeenteloods.

Met de jeugddienst ondersteunden we ini-
tiatieven zoals de Dag van de Jeugdhuizen en 
de jaarlijkse “Kestmet” (voor het goede doel).
Zoals we 6 jaar geleden beloofden, moesten 
onze jongeren fuiven kunnen blijven organi-
seren. De Rietbron wordt hiervoor nog steeds 
gebruikt en we probeerden de overlast voor 
de buurt te beperken door goede afspraken 
te maken met organisatoren en politie. Toch 

blijven we nog steeds op zoek naar een meer 
geschikte locatie buiten het centrum.

We geven graag kansen aan onze jeugd-
raad en kindergemeenteraad om advies en 
inspraak te geven om ons beleid steeds verder 
te verfijnen. Jaarlijks organiseren we een kinder-
gemeenteraadsverkiezing. Onder begeleiding 
van de jeugddienst vergaderen de verkozen 
kinderen op een structurele manier. Kinderen 
leren op deze manier hun mening uiten en 
rekening houden met de mening van anderen. 
De kindergemeenteraad geeft net als de ande-
re raden advies aan het bestuur; zo konden zij 
onder andere mee bepalen welk speeltoestel 
op de Panoven geplaatst zal worden.

DANKZIJ DE  
PAPIERSLAG, KUNNEN  

WE VERENIGINGEN  
JAARLIJKS SAMEN  

EEN BEDRAG  
VAN ONGEVEER  

25.000 EURO  
BEZORGEN.
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Om te verhinderen dat er wachtlijsten 
ontstaan bij de kinderopvang organiseren 
we naast de verschillende kampen ook zelf 
speelpleinwerking. Daar komen dagelijks 
tussen de 50 en de 100 kinderen ravotten 
met hun vriendjes. Onze speelpleinwerking 
groeide uit tot een inclusief speelplein waar 
ALLE kinderen, met en zonder beperking, 
terecht kunnen.

Om al onze kinderen en hun ouders te in-
formeren waar ze tijdens het schooljaar en 
de schoolvakanties terecht kunnen, brengen 
we jaarlijks het “wat-te-doen-boekje” en het 
“vakantieaanbod jeugdboekje” uit met allerlei 
nuttige informatie.
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O
nze gemeente kende de afgelo-
pen jaren een sterke groei van 
het aantal kinderen, waardoor 
ook in onze scholen meer klas-

lokalen nodig waren. In de gemeenteschool 
creëerden we in het bestaande gebouw extra 
klaslokalen door elke ruimte creatief te benut-
ten en zelfs de refter in gebruik te nemen. We 
kochten de gronden naast de school aan om 
daar de verdere uitbreiding van de school 
mogelijk te maken. De gemeenteraad keur-
de deze plannen reeds goed en de Vlaamse 
Overheid ging akkoord met onze subsidieaan-
vraag, zodat we kunnen starten met de wer-
ken in het voorjaar. De polyvalente ruimte 
in het nieuwe schoolgebouw zal ook door de 
verenigingen kunnen gebruikt worden.

Onze klaslokalen digitaliseerden we verder 
zodat nu elk klaslokaal uitgerust is met een 
smartboard. Met de aankoop van tablets en 
laptops geven we de kinderen de kans om met 
hedendaagse technologieën de leerstof op 
een aangename manier onder de knie krijgen.

Onderwijs  
en BKO

ONZE GEMEENTE  
KENDE DE AFGELOPEN  

JAREN EEN STERKE  
GROEI, WAARDOOR  

OOK IN ONZE SCHOLEN  
MEER KLASLOKALEN  

NODIG WAREN.
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We overleggen permanent met de Vrije 
Scholen en steken een helpende hand 
toe waar mogelijk. We stelden gronden ter 
beschikking voor de uitbreiding van de school 
in Halen en hielpen mee met het nieuwe 
afdak en de renovatie van de speelplaats in 
Loksbergen. We organiseren samen veel 
activiteiten zoals bijvoorbeeld de scholenloop 
in samenwerking met onze sportdienst, de 
projectdag Opkicker met de politie en de aan-
leg van een verkeerspark tijdens de fietsweek 
met onze technische dienst.

Door het toenemend aantal kinderen dien-
den we ook het busvervoer te herbekijken. 
Ondanks het kostenplaatje bleven we dit voor 
al onze scholen verder organiseren. Uit de 
gemeentelijke enquête bleek immers duidelijk 
dat dit volgens onze inwoners een basistaak is 
voor onze stad. We gingen in zee met een pri-
vé-uitbater om de continuïteit van het vervoer 
te kunnen blijven verzekeren zonder dat onze 
andere diensten hieronder zouden lijden.

De Halense afdeling van Academie Has-
pengouw is populairder dan ooit. We bieden 
nu nog meer richtingen aan, zoals bijvoor-
beeld notenleer voor volwassenen, vioolles-
sen voor kinderen en middelbare graad ani-
matie. Onze teken- en animatielessen kenden 
een spectaculaire groei, onder andere door 
extra lessen in te richten in de scholen van 
Loksbergen en Zelem. De leerlingen woord-
kunst, podium en beeldende kunsten kunnen 
hun talenten ook tonen aan ouders en familie 
tijdens de tentoonstellingen, optredens en de 
proclamatie, waarbij ze telkens kunnen reke-
nen op een grote publieke belangstelling.

Het groeiend aantal kinderen in onze stad 
heeft ook gevolgen voor de Buitenschoolse 
kinderopvang. Door alternatieve opvang te 
voorzien in samenwerking met de academie 
en de afdeling Vrije Tijd hebben we kunnen 
vermijden dat we een inschrijvingsstop moes-
ten invoeren.

Het nieuwe gebouw op de Panoven, dat 
kwalitatieve opvang zal voorzien voor 70 kin-
deren, zal voldoen aan de strengste normen 
die door Kind & Gezin worden opgelegd. Ook 
onze andere vestigingen pasten we aan zodat 
ze aan de strengste reglementeringen voldoen 
op het vlak van kwalitatieve inrichting van de 
speelomgeving, toegankelijkheid en veiligheid.

We implementeerden een programma 
waarmee de inschrijvingen en facturatie 
online kunnen gebeuren, zodat onze bege-
leiding zich maximaal op de kinderen kan 
concentreren.

Onze kinderopvang staat open voor alle 
kinderen, met opnieuw maximale aandacht 
voor inclusie.
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TOERISME
Halen heeft een aantal mooie toeristische 
troeven en slaagt er steeds meer in om die 
ook naar de buitenwereld uit te spelen. Dat 
merken we aan de toename van het aantal 
toeristische verblijven in onze stad.

We durven met ons bestuur dan ook te in-
vesteren in ons aanbod. We trokken onze jaar-
lijkse bijdrage aan de recreatieve en toeristische 
werking van het Schulensmeer op naar 18.000 
euro en voorzagen een bedrag van 64.000 euro 
voor de renovatie van de Rotemse molen.

De herdenking van 100 jaar Slag der Zilve-
ren Helmen kreeg nationale aandacht en 
we kregen veel lof voor deze mooie herden-

Toerisme,  
lokale economie  
en evenementen
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king. De Cyclist in Cortenstaal op de ovon-
de zal een blijvend symbool zijn voor deze 
herdenking. De Slag zal ook in de toekomst 
een belangrijke toeristische troef blijven. 

Door een sterk onderbouwd dossier en 
onze verdediging hiervan bij de provincie 
werd Halen uitverkoren om de definitieve 
bestemming te worden van de 44 Limburg-
se helmen. Zij zijn een blijvend symbool 
voor de herdenking van de Eerste Wereld-
oorlog in Limburg, met een enorme toeristi-
sche aantrekkingskracht.

Onze Zilverenhelmenwandeling biedt de 
kans om op elk moment van het jaar kennis 
te maken met onze Halense geschiedenis.

Samen met Loksbergen Leeft werd de August 
Cuppenswandeling uitgewerkt.
Fietsers kunnen nu ook genieten van de 
Getelinie route, die we in samenwerking met 
Vlaams-Brabant uitstippelden.
We blijven onze vredeswens uiten bij de jaarlijk-
se herdenking, afgewisseld met een vijfjaarlijkse 
grotere herdenking. Nooit meer oorlog is de 
boodschap die we willen blijven uitdragen.

Tijdens de voorbije zes jaar renoveerden we 
onze kiosken en een aantal kapelletjes en 
verfraaiden we onze oorlogsmonumenten. 
Zo kunnen zowel onze inwoners als de be-
zoekers genieten van ons erfgoed.

We richtten een werkgroep toerisme op met 
alle relevante lokale actoren. Zo houden we de 
vinger aan de pols en werken we samen om 
met beperkte middelen het toeristisch aanbod 
de komende jaren nog verder uit te breiden.

Samen met Lummen en Herk-de-Stad 
brachten we een nieuwe toeristische brochu-
re op de markt om onze toeristische regio te 
promoten in Limburg en daarbuiten.

Al deze en nog veel meer toeristische infor-
matie vind je op onze gemeentelijke website.
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LOKALE ECONOMIE
Het loket lokale economie werd opgestart. 
De lokale handelaar of beginnende zelfstan-
dige kan hier terecht voor informatie en 
ondersteuning in het kader van zijn activiteit.

Onze stad maakte een moeilijke fase 
mee door de sluiting van het bedrijf Amcor, 
maar door onmiddellijke actie, bemiddeling, 
een nabije opvolging en ondersteuning 
werden de gevolgen voor de betrokkenen 
beperkt. We organiseerden een jobbeurs 
in De Rietbron. Zowel werkzoekenden als 
interimkantoren en bedrijven uit de regio 
namen hieraan deel.

In samenwerking met de lokale handelaars 
organiseerden we in 2017 de eerste edi-
tie van Haal het in Halen. Met deze actie 
wilden we onze inwoners uitgebreid kennis 
laten maken met het winkelaanbod in Halen. 
Vanwege het succes van deze eerste editie 
breiden we dit jaar uit naar twee dagen.

Via onze nieuwe Halen-App kan elke hande-
laar zijn zaak kosteloos in de kijker plaatsen.

Om horeca te stimuleren schaften we de 
belasting op tapperijen en slijterijen af. Uitba-
ters kunnen bovendien gratis gebruik maken 
van het openbaar domein dankzij het nieuwe 
terrasreglement voor horecazaken.

Om onze handelaars te informeren orga-
niseerden we infoavonden over de nieuwe 
privacy wetgeving (GDPR) en de Halen-App. 
We hielden overlegmomenten met Voka, 
Unizo en de lokale ondernemers en namen 
deel aan ontmoetingsmomenten van H2O 
(Halense en Herkse ondernemersclub).

Door de gewijzigde wetgeving kwam het voort-
bestaan van het plaatselijks werkgelegenheids-
agentschap (PWA) in gevaar. We vormden dit 
om tot een Diensten Cheque Onderneming 
(DCO) waardoor we meer dan 70 jobs konden 
redden. Op deze manier konden we de ge-
bruikers van dienstencheques hun vertrouwde 
diensten verder blijven aanbieden. We hebben 
deze diensten gehuisvest in ons lokaal dien-
stencentrum.

In 2013 hebben we de eerste steen gelegd op 
het bedrijventerrein Zeelhemse Heide.

De doelstelling was om de verlaten site 
maximaal te benutten voor bedrijven, tewerk-
stelling en bewoning.

Het terrein beschikt over een goede mix 
van kwaliteitsvolle percelen met grote flexi-
biliteit voor ondernemingen. Bij de inrichting 
werd extra aandacht besteed aan de beper-
king van hinder voor de omliggende woon-
gebieden door het verplicht aanleggen van 
een groene buffer, een goede inplanting voor 
eventuele geluidproducerende activiteiten en 
een juiste waterhuishouding.

Wij hebben het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) van deze site recent beperkt gewijzigd om 
maximaal gebruik te kunnen maken van de be-
schikbare oppervlakte en het bouwen van een 
winkelgebouw aan de straatzijde van het terrein 
mogelijk te maken.
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EVENEMENTEN
Mensen elkaar laten ontmoeten en leren 
kennen is belangrijk voor onze maatschappij 
en is noodzakelijk om de verzuring en indivi-
dualisering tegen te gaan. Daarom bliezen we 
onze dorpskermissen nieuw leven in.

Halen kermis groeit jaar na jaar, dankzij 
het organiseren van bijkomende randacti-
viteiten, zoals een openingsactiviteit, optre-
dens en dit jaar een geslaagde City Run. We 
voorzagen zelf tapgelegenheid op de Markt 
toen er geen café meer was. Gelukkig zijn er 
ondertussen een aantal nieuwe horecazaken 
geopend. Met hen hebben we de nodige 
afspraken gemaakt om alles vlot te laten 
verlopen. Net als de dorpskermissen van 

Loksbergen, Zelem en Zelk geven we door 
het organiseren van een volksreceptie met 
een drankje en smoutebollen een extra duw-
tje in de rug aan de initiatiefnemers.

De wijkfeesten (Bloemendaal, Velpen en 
Ertsenrijk) worden ondersteund met materi-
aal en kunnen steevast rekenen op de aan-
wezigheid van heel wat van onze partijleden.

Voor stroomvoorziening tijdens evene-
menten hebben we zowel op de Panoven, 
de Markt als op het kerkplein van Zelem 
permanente evenementenkasten geplaatst 
waardoor organisatoren daarvoor geen extra 
kosten moeten maken voor hun activiteiten.

Ondanks de personeelsinzet die hier-
voor nodig is, hebben we gekozen om onze 
uitleendienst voor verenigingen te 
behouden. Tafels, stoelen, tenten, WC-wagen, 
podium en elektrisch materiaal zijn immers 
noodzakelijk voor onze verenigingen bij het 
organiseren van activiteiten. Hiermee willen wij 
hen dan ook blijven ondersteunen.
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KLIMAAT
Om de CO2 uitstoot te verminderen, namen we 
heel wat maatregelen, die we ook bevestigden in 
de burgemeestersconvenanten 2020 en 2030:

Bomen zijn een belangrijke partner in 
CO2-uitstootbeperking; we plantten de eerste 
klimaatboom symbolisch in het sportcentrum 
van Halen en engageerden ons om er dit najaar 
nog 75 bij te planten. Bij het afleveren van een 
kapvergunning leggen we stelselmatig een 
compensatie op met (inlandse) boomsoorten.

De Amerikaanse eiken van de Thibautlaan 
begonnen een gevaar te worden voor de 
omgeving. Daarom hebben we deze bomen 
laten rooien en vervangen door jonge inlandse 
zomereiken. De nog bruikbare boomstammen 
doen nu dienst als zitbank. Ook de kastanje-
bomen uit de Broekstraat en de Tuinwijkstraat 
werden vervangen door jonge zuileiken. 
Verder hebben we nog een 50-tal zuileiken in 
het Halens straatbeeld gepland. We hebben er 
steeds op toegezien dat deze bomen op een 
plaats staan waar zij kunnen uitgroeien zonder 
hinder te veroorzaken.

Klimaat  
en milieu

We geven zelf het goede voorbeeld voor het 
gebruik van alternatieve energiebronnen. 
We plaatsten zonnepanelen op het dak van het 
stadhuis en van de buitenschoolse kinderopvang 
Loksbergen, kochten twee elektrische wagens en 
plaatsten openbare laadpalen om het gebruik 
van elektrische wagens te stimuleren.

We slaagden erin om de CO2-uitstoot van 
sporthal De Kambergen met 36 ton (35%) te ver-
minderen door het gebouw te isoleren, nieuwe 
verwarming te installeren en het buitenschrijn-
werk te vervangen.

De vernieuwing van de verwarming van het 
Buurthuis en van de gemeenteschool zorgen 
ervoor dat wij efficiënter gebruik maken van de 
fossiele brandstoffen.

We startten een samenwerking op met DU-
BO-Limburg waardoor mensen die willen 
renoveren op een goedkope manier een ener-
giescan van hun woning kunnen laten nemen. 
Ze krijgen hierbij een overzicht van de te ne-
men maatregelen en welke subsidies hiervoor 
beschikbaar zijn.

We pasten ons subsidiereglement aan om 
extra aandacht te geven aan duurzame ontwik-
keling en klimaat. Zo kunnen particulieren en 
verenigingen een mooi bedrag ontvangen voor 
initiatieven die zij hieromtrent nemen.

Bij wegeniswerken en bij vervanging van 
straatverlichting kiezen wij er systematisch voor 
om LED-verlichting te plaatsen, niet alleen omwille 
van het milieuaspect, maar ook omdat het koude 
witte licht een verhoogd veiligheidsgevoel creëert.
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MILIEU
Zwerfvuil is voor heel veel mensen een 
doorn in het oog. We startten samen met 
onze 3 scholen een proefproject om onze 
kinderen van jongs af aan bewust te maken 
van de negatieve effecten hiervan op de 
natuur en omgeving. Tegelijk wilden we een 
lans breken voor het invoeren van statiegeld 
op PET-flessen en blik. We zetten ook in 
op zwerfvuilacties en preventiecampagnes 
samen met Limburg.net.

Door het gebruik van camera’s wil-
len we samen met de politie hardleerse 
vervuilers betrappen en maximale boetes 
opleggen.

We stapten mee in het project Drink 
kraantjeswater om ook daar een stuk-
je mee de afvalberg te beperken. Tevens 
promoten we een gezond alternatief en laten 
we de mensen bewuster omgaan met deze 
kostbare grondstof.

De grootste uitdaging van de groendienst 
is het onderhouden van het openbaar do-
mein zonder gebruik te maken van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen. Ondanks het 
meer arbeidsintensieve werk en bijkomende 
groenaanleg zijn we er in geslaagd om onze 
stad onkruidluw te houden.

We stelden grond ter beschikking aan de 
imkervereniging voor het plaatsen van een bij-
enhal. Deze zorgt ervoor dat de bijenpopula-
tie terug kan opgekrikt worden en de mensen 
zo bewuster gemaakt worden van het nut van 
deze diertjes. Deze zijn van groot belang voor 
het bestuiven van bloemen en planten.

We namen, net als heel wat inwoners, deel 
aan de actie curieuzeneuzen, waarbij de 
luchtkwaliteit in onze gemeente op verschil-
lende plaatsen gemeten werd. Het is fijn om 
vast te stellen dat ook heel wat inwoners 
zich hier vrijwillig voor inschreven.

Afvalverwerking kost zeer veel geld. Toch 
vinden wij dat een gedeelte hiervan soli-
dair door de gemeenschap moet gedragen 
worden. Daarom kozen wij ervoor om voor 
elk gezin 37,5 euro tussen te komen in deze 
kost, wat jaarlijks 150.000 euro betekent.
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O
nze Stad groeide de voorbije 
jaren zichtbaar: meer bebouwing, 
meer inwoners en meer bedrijvig-
heid. De grotere projecten in het 

centrum zijn bijna voltooid, wat betekent dat 
we het openbaar domein in een definitieve 
vorm kunnen gieten.

We startten de studie Streefbeeld Halen 
Centrum op met participatie van onze in-
woners (zie hoofdstuk communicatie). Hierin 
hebben we vooral aandacht voor de leefbaar-
heid, de veiligheid voor de zwakke weggebrui-
ker, de toegankelijkheid van het centrum en 
de noden van onze lokale handelaars.

Voor de meeste projecten moeten we vooraf 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) ma-
ken, die door onze hogere overheden moeten 
goedgekeurd worden. Binnen deze krijtlijnen 
kunnen we dan verder gaan ontwikkelen.

We maakten een RUP op voor de Schans-
straat op de terreinen van de vroegere 
gemeenteschool. Door onze bemiddeling werd 
een overeenkomst gesloten tussen de beheer-
ders van Sint Vincentius en de sociale woning-
bouwmaatschappijen om het gebied te ontwik-
kelen volgens dat RUP. De oude school werd 
afgebroken en de gemeenteraad zette het licht 
op groen voor de opstart van dit project.

Ruimtelijke ordening  
Stedenbouw en Wonen

DE GROTERE  
PROJECTEN IN  

HET CENTRUM ZIJN  
BIJNA VOLTOOID  
WAARDOOR WE  
HET OPENBAAR  
DOMEIN IN EEN  

DEFINITIEVE VORM  
KUNNEN GIETEN.
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We maakten ook een RUP voor de 
Diestersteenweg waardoor we een woonuit-
breidingsgebied kunnen aansnijden en de 
plaatselijke handel kan uitgebreid worden.

Een derde RUP werd opgemaakt voor het 
gebied tussen de Stationsstraat en de 
Heidestraat. Hier hebben we tot nu toe nog 
geen overeenkomst kunnen bereiken met de 
eigenaars en de sociale woningbouwmaat-
schappijen. We blijven ons hiervoor inzetten 
en onderzoeken ondertussen mogelijke 
alternatieve pistes.

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor 
Halen centrum maakte het mogelijk het 
stadhuis uit te breiden en de zone achter de 
kerk te ontwikkelen. De vergunning voor de 
Zorgcampus, aanleunend aan het stadhuis 
werd afgeleverd. De bouwwerken op het 
Begijnhofplein zijn bijna voltooid. Deze site 
krijgt nu zijn definitieve uitzicht - een he-

melsbreed verschil met hoe deze omgeving 
van oude fabrieks- en schoolgebouwen er 
vroeger uitzag.

Het laatste gedeelte van de Koepoort-
straat werd ook ontwikkeld. De nieuwe 
lokale supermarkt, brasserie en dierenartsen-
praktijk in de directe omgeving van de appar-
tementen geven onze stad een meerwaarde.

We sloten een samenwerkingsovereenkomst 
met het Sociaal verhuurkantoor Land van 
Loon waar eigenaars hun woning te huur 
kunnen aanbieden. Zij kunnen hiervoor ook 
subsidies verkrijgen en hebben de garantie 
van een zekere huurinkomst.

De voorbije 5 jaar leverden we 403 steden-
bouwkundige vergunningen af, een teken 
dat er nog steeds veel geïnvesteerd wordt in 
woongelegenheden en dat Halen aantrekke-
lijk blijft om te wonen.

Door onze leegstandbelasting willen 
we voorkomen dat leegstand en verkrotting 
ons straatbeeld minder aantrekkelijk maken 
en dat beschikbare ruimte niet benut wordt, 
terwijl de vraag naar handels- en woonruimte 
nog groot blijft.

DE GROTERE  
PROJECTEN IN  

HET CENTRUM ZIJN  
BIJNA VOLTOOID  
WAARDOOR WE  
HET OPENBAAR  
DOMEIN IN EEN  

DEFINITIEVE VORM  
KUNNEN GIETEN.
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VERKEERSVEILIGHEID
Het terugdringen en voorkomen van 
het aantal ongevallen is en blijft onze 
hoofddoelstelling. Hiervoor namen we 
verschillende maatregelen met speciale 
aandacht voor de zwakke weggebruiker:
• nieuw fietspad Kolenbergstraat
• nieuw fietspad verbinding Halen-Loksbergen
• vernieuwing fietspaden Diestersteenweg
• vernieuwing fietspad Sportlaan
• voetgangersverbinding tussen de Neder-

straat en de Koepoortstraat met doorsteek 
naar de Markt

• knipperlichten op het kruispunt van de 
Singellaan en de Diestersteenweg

• knipperlichten op het kruispunt van de 
Ertsenrijkstraat en de Holakenstraat

Wegen, verkeer  
en mobiliteit
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• verkeerslichten aan de school in Zelem
• verkeerslichten aan de school in Loksber-

gen (in aanleg).
• We bespreken in het streefbeeld van het 

centrum van Halen de mogelijkheden voor 
aanpassingen aan de schoolomgeving.

De vertegenwoordigers van elke politie-
ke partij legden in de verkeerscommissie, 
volgens vastgelegde criteria, unaniem de 
snelheidszones vast voor onze wegen. Dit 
werd vervolgens éénparig goedgekeurd door 
de gemeenteraad.

Dankzij de nauwe samenwerking met de 
politie Limburg Regio Hoofdstad werden 
er op verschillende plaatsen snelheids- en 
verkeers intensiteitsmetingen uitgevoerd. Deze 
metingen helpen ons om de verkeersstromen 
en mogelijke knelpunten in kaart te brengen 
en de nodige maatregelen te nemen.

Na het heraanleggen van het kruispunt N2 met 
de Liebroekstraat ontstond er sluipverkeer in 
de Betserbaan. Samen met de bewoners en de 
studenten van UHasselt hebben we een oplos-
sing uitgewerkt met een positief resultaat.

Knipperlichten 
Diestersteenweg

Knipperlichten 
Ertsenrijkstraat
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WEGEN
Wegenaanleg kost handenvol geld. Daarom 
zoeken we permanent naar extra financiële 
middelen om dit mogelijk te maken.

Door het indienen van goed onderbouw-
de dossiers en degelijke onderhandelin-
gen verkregen we subsidies van Infrax, het 
Vlaams Gewest, Aquafin en de provincie voor 
verschillende projecten.

Zo hebben we meerdere wegenis- en riole-
ringswerken kunnen realiseren:
• In de Kolenbergstraat werd een geschei-

den riolering, nieuwe wegenis en een mooi 
vrijliggend fietspad aangelegd.

• De verbindingsweg tussen Halen en Loks-
bergen (project VBR Loksbergen) werd 
uitgerust met gescheiden riolering, vernieuw-
de nutsvoorzieningen, nieuwe wegenis en 
fietspaden. De Loksbergenstraat is ook totaal 
vernieuwd en aan het resterende deel van 
de Kauwplasstraat wordt op dit moment de 
laatste hand gelegd.

• In de Betserbaan, tussen de Liebroek-
straat en Cappucienenstraat, legden we 
eveneens een gescheiden riolering, nieuwe 
wegenis en LED-straatverlichting aan.

Rioleringsdossiers hebben een lange door-
looptijd. Daarom dienden we dossiers in en 
voor volgende straten kregen we bevestiging 
dat ze in de toekomst gesubsidieerd kun-
nen worden:
• Lindestraat, Stokstraat, Mannekeshaagstraat
• Hagelandstraat, Oude Leuvense Baan, Ge-

mengde brigade straat, Gebrandhofstraat
• Gidsenstraat, Velpenstraat, Rotemstraat
• Stationsstraat (met Donderbosbeek)
• Dorpsstraat

• Markt, Koepoortstraat, Nederstraat
• Meldertsestraat

De Staatsbaan is een gewestweg en valt 
onder het beheer van de Vlaamse overheid. 
Alle andere straten vallen onder het beheer 
van Stad Halen. Om met het beschikbare 
budget onderhoudswerken uit te voeren 
aan onze gemeentewegen (168 km) moeten 
we dus prioriteiten stellen.

Naast de hoger genoemde wegen kregen  
(of krijgen nog) de volgende straten  
een opknapbeurt
• de Ertsenrijkstraat
• de Diestersteenweg
• het kruispunt aan het Sint Barbaraplein
• de Verbindingsweg
• de Vroentestraat
• de Lindestraat
• de Dorpsstraat (plaatselijke herstellingen)
• de Corneliusstraat (verzakte kasseigoten 

vervangen door betonnen goten)
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H
et meest typerende kenmerk 
van Halen is “water”. De aanwezig-
heid van onze waterlopen gaf ons 
in de middeleeuwen stadsrechten 

en ze zijn vandaag ook nog zeer bepalend in 
ons dagelijks leven, met zowel de voor- als 
de nadelen. Water is zo kenmerkend dat het 
nieuwe logo van de Stad Halen er volledig 
rond opgebouwd werd met als toepasselijke 
slagzin “een vloeiend verhaal”.

Om de wateroverlast tot een minimum te 
beperken werd het wachtbekken op de Vel-
pe gefinaliseerd en geoptimaliseerd door de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit wacht-
bekken heeft ondertussen zijn nut al enkele 
keren bewezen, net als het wachtbekken op 
de Ijzerenbeek. We hebben reeds gesprek-
ken gehad met de provincie en de eigenaars 
om de tweede fase van dit wachtbekken op 
te starten om een nog betere bescherming te 
bieden tegen wateroverlast in het centrum.

Op de Velpe heeft de VMM de dijken 
langs de Firmin Jacobslaan, in het sport-
centrum en een gedeelte van de Mosstraat 
verhoogd terwijl de rivier zelf geruimd werd.

De Holakenbeek was in het verleden nog 
een pijnpunt bij hoge waterstand van de Velpe. 

We bouwden een pompstation hierop zodat bij 
hoge waterstand de Holakenbeek nog steeds kan 
afwateren zodat dit afwateringsgebied (Bergs-
traat-Pijpenpoel-Ertsenrijkstraat) langer gevrij-
waard kan blijven van wateroverlast.

Bij de bestrijding van erosie en wateroverlast 
speelt de landbouwer een belangrijke rol. Door de 
samenwerking tussen landbouwers, stadsbestuur 
en Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bleven de 
reeds aangelegde grasstroken behouden en wer-
den ook bijkomende grasstroken aangelegd om 
bodemerosie maximaal tegen te gaan. Toch moe-
ten we hier blijvende aandacht voor hebben want 
de extremer wordende weersomstandigheden en 
het heuvelachtige landschap blijven een natuurlijke 
speeltuin voor erosie en bijhorende wateroverlast.
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Water
Velpedijk  

Firmin  
Jacobslaan

Wachtbekken 
IJzerenbeek
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H
et veiligheidsgevoel van onze 
inwoners is sterk verbeterd volgens 
de gemeentemonitor. De taak van 
onze politiediensten werd steeds 

uitgebreider, mede door het doorschuiven van 
verantwoordelijkheden van het federale niveau 
naar de lokale politiezones. Om een kwalita-
tieve dienstverlening te blijven garanderen, 
stapten we samen met Herk-de-stad, Lummen, 
Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek in een nieu-
we politiezone, Limburg Regio Hoofdstad.

Dit was de enige mogelijkheid om met de 
bestaande middelen een betere en noodza-
kelijke dienstverlening te blijven garanderen. 
De werking van de wijkdiensten staat ook in 
deze samenwerking centraal en zo kregen wij 
een bijkomende wijkagent ter beschikking. 
Wegens de terreurdreiging en de bijhorende 
maatregelen moesten we het wijkkantoor 
verbouwen om aan de nieuwe veiligheidsver-
eisten te voldoen. Ondertussen hebben we 
plannen gemaakt voor een nieuw wijkkantoor 
op de zorgcampus waarvan de kosten zullen 
gedragen worden door de politiezone.

Onder andere voor de bestrijding van de 
inbrakenplaag plaatsten we nummerplaather-
kennende (ANPR) camera’s op de snelweg 
waardoor we al heel wat inbraakdossiers van 
onze zone konden oplossen. Onze politie-
diensten startten een samenwerking op met 
lokale WhatsApp groepen en zorgden zo 
voor meer verbondenheid en een verhoogd 
veiligheidsgevoel bij onze inwoners.

De opgelegde brandweerhervorming had 
voor onze stad verstrekkende gevolgen. De 
vertrouwde hulp vanuit Diest moest stoppen 
en we zouden voortaan door de voorpost van 
Herk-de-Stad bediend worden. Dankzij actief 
onderhandelen en goed argumenteren konden 
we verhinderen dat de factuur bij de nieuwe 
zone te hoog zou oplopen. Onder onze impuls 
werden zowel de kazerne in Herk-de-Stad als 
de uitrusting gemoderniseerd, waardoor we nu 
zeer goed en snel geholpen kunnen worden. 
Bovendien mogen we ook nog steeds beroep 
doen op de manschappen en het materiaal 
van Diest. Goed onderhandelen levert dikwijls 
mooie en efficiënte resultaten op.

We hopen dat er nooit grote rampen zullen 
gebeuren op ons grondgebied, maar toch moe-
ten we daarop voorbereid zijn. Daarom stelden 
we een noodplanningsambtenaar aan en doen 
we met alle betrokken diensten halfjaarlijks een 
rampenoefening. We sloten aan bij BE-Alert 
om in geval van nood mensen zeer snel te 
kunnen verwittigen via diverse kanalen.

Veiligheid,  
brandweer  
en politie
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COMMUNICATIE
Communicatie verbeteren is een actiepunt 
dat in elke organisatie terugkomt, ook bij onze 
stadsdiensten. Het is belangrijk als stad her-
kenbaar naar buiten te komen. Daarom namen 
we een communicatiebureau onder de arm 
om onze eigen huisstijl te ontwikkelen. Aan de 
reacties te horen is deze zeker geslaagd. 

Het logo en de slagzin “een vloeiend 
verhaal” verwijzen naar ons meest typerende 
kenmerk “water”. In alle communicatie zal 
de nieuwe huisstijl ongetwijfeld opvallen. 
Ter ondersteuning van onze communicatie 
wierven we ook een communicatieambte-
naar aan om alles in goede banen te leiden 
en al onze diensten te ondersteunen bij hun 
communicatie.

Via de Halen App kunnen we snel 
communiceren met onze meer dan 1.150 
aangesloten leden. Zowel de stadsdiensten, 
verenigingen, zorgverstrekkers als hande-
laars kan je er terugvinden.

Onze diensten hebben ook een Face-
bookpagina om hun volgers de informatie te 
kunnen geven die ze nodig hebben.

Onze stedelijke infoborden maakten we 
financieel interessant voor onze verenigin-
gen. Ze worden nu vaak gebruikt om activitei-
ten te promoten. 

We stapten in een proefproject voor 
digitale infoborden met S-Lim en installeer-
den ondertussen digitale infoborden in de 
Klapstoel, het stadhuis en in De Rietbron.

Ons onthaal en het klantenbegeleidings-
systeem worden volgens de enquête zeer 
geapprecieerd door onze stadhuisbezoekers. 
Ze worden onmiddellijk naar de juiste balie 
verwezen of krijgen de nodige informatie.Communicatie  

en inspraak
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MENSEN ONTVANGEN  
IS OOK EEN VORM VAN COMMUNICATIE. 

We nodigen jaarlijks de huwelijksjubilarissen die 
50, 60, 65 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn samen 
met hun kinderen uit voor een ontvangst met 
receptie in De Rietbron. Telkens zijn er ongeveer 
200 genodigden aanwezig op deze gezellige ont-
vangst, die we met vrijwilligers verzorgen.
Om de twee jaar ontvangen we onze nieuwe 
inwoners met een ontbijt en een busrit langs alle 
Halense bezienswaardigheden om hen nog beter 
wegwijs te maken in onze mooie stad. 

Wij helpen koppeltjes die in het huwelijk treden 
steeds op een persoonlijke manier zodat zij de 
mooiste dag van hun leven kunnen beleven. Zij 
ontvangen ook een mooie attentie van de stad.

INSPRAAK

Aangezien onze CD&V-mandatarissen in het 
verenigingsleven actief zijn, hebben ze ook voeling 
met wat er leeft bij de mensen. Toch willen we 
daarnaast, waar mogelijk, onze inwoners zoveel 
mogelijk inspraak geven om uiteindelijk de juiste 
beleidskeuzes te kunnen maken. Een voorbeeld 
hiervan is de opmaak van het streefbeeld voor het 
centrum van Halen. Alle inwoners kregen de kans 
om deel te nemen aan de werkgroep en iedereen 
kon naar voor brengen waar er knelpunten waren 
en wat er verbeterd kon worden, wat goed was en 
dus behouden moest blijven en wat de mogelijke 
oplossingen konden zijn. Het studiebureau ging 
hier verder mee aan de slag en dit zal uitmonden 
in een aantal voorstellen die besproken zullen 
worden met de stuurgroep, de betrokken instan-
ties en met de bevolking. Uiteindelijk zullen hieruit 
keuzes gemaakt worden door het bestuur.

Ook op andere vlakken proberen we inspraak 
te organiseren. Er was steeds een afgevaardigde 
van de handelaars welkom op de werfvergade-
ringen van VBR Loksbergen. We bespraken het 
mobiliteitsplan rond de scholen met een afvaar-
diging van leerkrachten, directie, oudercomité, 
gemachtigd opzichters en politiediensten. De plan-
nen voor de uitbreiding van de gemeenteschool 
werden besproken met leerkrachten, schoolraad 
en buren. Voor alle werken organiseerden we 
infovergaderingen voor de betrokken bewoners 
en handelaars. Belangrijke beslissingen werden 
voorgelegd aan de betrokken adviesraden. 

We organiseerden een enquête bij onze inwo-
ners en ontvingen meer dan 500 ingevulde ant-
woordformulieren. Met de resultaten zijn we al 
aan de slag om een aantal zaken te verbeteren.

Ook de mening  van ons personeel is be-
langrijk. Regelmatige overlegmomenten met het 
managementteam, de diensthoofden en het 
voltallige personeel zorgen ervoor dat we informa-
tie kunnen uitwisselen maar ook inspraak geven 
waar dat nodig is.

De openingsuren van het stadhuis werden 
aangepast aan de noden die we merkten bij het 
registreren van onze bezoekers. Tijdens de uren 
dat er geen tot weinig bezoekers kwamen beslis-
ten we om het stadhuis te sluiten, maar kon je 
wel een afspraak maken. Op woensdagen was het 
zeer druk en we verkozen dan ook om vroeg open 
te zijn en ’s avonds langer open te houden. Uit de 
bezoekerscijfers blijkt dat dit de juiste keuze was.
Vanzelfsprekend loopt niet altijd alles van een 
leien dakje. Een vorm van inspraak is ook de kans 
geven om een klacht neer te leggen. Hiervoor 
maakten we een klachtenprocedure op die 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
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I
n de vorige legislatuur (2007-2012) ge-
beurden een aantal grote (maar brood-
nodige) investeringen. Zo werd onder an-
dere gemeenschapscentrum De Rietbron 

gebouwd en werd het stadhuis gerenoveerd. 
Dit zorgde natuurlijk voor een hogere 
leninglast bij het begin van deze legislatuur, 
midden in een internationale economische 
crisis. Door een strak financieel beleid, met 
afbouw van kosten en optimalisatie van de 
dagelijkse werking, goed onderhandelen op 
het vlak van investeringen en het maken van 
de juiste financiële keuzes, konden we de 
leninglast toch afbouwen met 2,6 miljoen 
euro. Door het huidige beleid kunnen we 
deze leninglast de volgende jaren ook met 
ongeveer 1 miljoen per jaar afbouwen, zon-
der de investeringen in onze stad te moeten 
afbouwen.

Financiën

DOOR EEN STRAK  
FINANCIEEL BELEID  

KONDEN WE  
DE LENINGLAST  

AFBOUWEN MET  
2,6 MILJOEN EURO.
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D
e stad Halen beschikt over een 
groot aantal specifieke, goed-
werkende raden die het bestuur 
adviseren over hun doelgebieden. 

Wij danken hen voor hun inzet en de goede 
samenwerking en zijn ervan overtuigd dat dit 
ons beleid aangescherpt en verbeterd heeft!

Een  
welgemeende  
dankjewel
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