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Beste medeburger,
Onlangs merkte mijn zoon Willem (10 jaar) op “dat Libië echt niet
zo ver van België ligt”. Terzelfdertijd vroeg hij zich af “of wij ook
zulke kerncentrales hebben als in Japan, waarmee hetzelfde kan
gebeuren”. Mijn dochter Barbara (8 jaar) van haar kant is blij dat er
nog altijd geen federale regering is, want zo lang laat ze haar haren
groeien, naar het voorbeeld van o.a. radiomaker Koen Fillet. De
woelige tijden (o.a. Tunesië, Egypte, Libië, Japan, …), die we
momenteel beleven, beroeren duidelijk ook onze jonge kinderen.
Toen ik hen vanmorgen naar school bracht, werd ik een aantal keer
aangeklampt in verband met - u raadt het al… - de voortdurend
wijzigende verkeerscirculatie en de indringers op onze voetpaden
(parkeerautomaten) in het centrum van Poperinge. Tegen deze laatste hebben wij als Open Vld van meet af aan strijd gevoerd, gezien
het bestuur koos voor de duurste en meest ingewikkelde toestellen
aan 4.707 euro per stuk (of bijna 200.000 oude Belgische frank), die
vooral bedoeld zijn om de stadskas nog maar eens te spijzen.
Immers, volgens het financieel plan van deze 28 parkeermeters
moeten ze jaarlijks voor gemiddeld 300.000 euro (of 12 miljoen
oude Belgische frank) nieuwe inkomsten zorgen, waarvan ongeveer
1/3 inkomsten uit de parkeermeters zelf en 2/3 inkomsten uit de
retributies of boetes (aan 25 euro per stuk). U bent gewaarschuwd!
Een volledig verkeerde beslissing van de CD&V-Samen meerderheid die – als het van Open Vld afhangt – zo vlug mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. Wij houden voet bij stuk dat gratis
parkeren in combinatie met een bijkomende parking aan het Rekhof
en uitbreiding van de blauwe zone een betere oplossing is.
Niet alleen in de oppositie op lokaal niveau, maar ook in de meerderheid (van lopende zaken) op federaal niveau werk ik gedreven
verder. Dat ik dit zo goed mogelijk probeer te doen, leest u in deze
nieuwsbrief.
Tot slot roep ik iedereen op om massaal met mij “in dialoog te
treden” op dinsdag 19 april as. in Hotel Belfort (zie laatste bladzijde). Ook nodig ik jullie van harte uit voor het volgend geleid bezoek
aan het federaal parlement op woensdag 18 mei as., dat ik twee keer
per jaar organiseer (zie hiernaast).
Met vriendelijke groeten,

Sabien

April 2011

Bezoek aan het federaal
parlement
Op woensdag 18 mei staat een autocar
voor u klaar op de parking van Reizen
Suffis (Europalaan 6-8 te Poperinge). Om
12u30 vertrekken we richting Brussel,
waar we een bezoek brengen aan het federaal Parlement. Onder leiding van een
professionele gids maken we vanaf 14u30
kennis met de Kamer van Volksvertegenwoordigers – waarin Sabien zetelt – en de
Senaat.

Na de rondleiding wacht Sabien ons op in
één van de vergaderzalen van de Kamer,
waar zij u een Poperings drankje en een
versnapering aanbiedt. Sabien vertelt u
over het reilen en zeilen in de Kamer, over
haar persoonlijk werk en haar ervaringen
in de praktijk. Zij laat u ook een kijkje
nemen in haar bureau. Om de namiddag af
te sluiten strekken we nog even de benen
en doorkruisen we bij mooi weer het
Warandepark richting Koninklijk Paleis.
Omstreeks 20u00 zetten we weer voet op
Poperingse bodem.
Velen zijn u voorgegaan. Twijfel niet,
mobiliseer familie of vrienden en
schrijf u in vóór 12 mei. De contactgegevens vindt u op de achterflap van deze
nieuwsbrief. Tot dan!

Sabien in de pers ...

Kamer zet licht op groen voor
Sabiens wetsvoorstel dat
echtscheidingswet vereenvoudigt
De verplichting tot persoonlijke verschijning van beide
echtgenoten voor de rechter om de 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk' aan te tonen bij de zogenaamde schuldloze echtscheiding wordt afgeschaft. De
Kamer heeft op 3 maart 2011 een wetsvoorstel van
Sabien in die zin goedgekeurd.
Na maandenlang debat was in maart vorig jaar
over dit wetsvoorstel een consensus bereikt in
de subcommissie Familierecht, maar door de
val van de regering kwam het niet meer tot een
stemming. Sabien is tevreden dat het vele werk
niet voor niks is geweest en dat het wetsvoorstel
over de (onduidelijke) grenzen van meerderheid
en oppositie op een goedkeuring kon rekenen.
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Ook de verplichte poging tot verzoening door de
rechter wordt afgeschaft. De rechtbankzitting is
immers niet het geschikte tijdstip om partijen nog
in te lichten over het bestaan van bemiddeling. Dit
zijn eigenlijk vijgen na Pasen. Op dat moment hebben beide partijen al beslist om te scheiden. Voortaan
zal, van zodra de vordering wordt ingesteld, de griffier
de partijen inlichten over de mogelijkheid van bemiddeling.
Zie ook artikel hiernaast: ‘Scheiden kan straks zonder
rechtbankbezoek’, De Standaard, 20 januari 2011, n.a.v.
goedkeuring wetsvoorstel in Kamercommissie Justitie.
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Open VLD vernieuwt bestuur
Het nieuwe bestuur van Open Vld Westhoek werd op
18 januari 2011 geïnstalleerd. De 12 Open Vldafdelingen die behoren tot de regio Westhoek zijn
Alveringem/Lo-Reninge, De Panne, Heuvelland,
Ieper, Koksijde, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Wervik en Zonnebeke. Iedere afdeling heeft een aantal vertegenwoordigers in het bestuur.

Laurent Hoornaert uit Langemark-Poelkapelle blijft
voorzitter. Siegfried Geryl uit Veurne en Stéphanie
Anseeuw uit Koksijde zijn ondervoorzitters. Sabien
blijft (politiek) secretaris. Tom Sap uit Alveringem/
Lo-Reninge is de nieuwe penningmeester. Emmily
Talpe uit Ieper vertegenwoordigt de regio in de nationale partijraad.

Nieuwjaarsrecepties in beeld
In januari staan traditioneel heel wat nieuwjaarsrecepties op het programma. Dit jaar was Sabien gastspreker
op nieuwjaarsrecepties van de Open Vld-afdelingen
Langemark-Poelkapelle, Roeselare, Wervik en Diksmuide. Ook in Veurne, Koksijde en vanzelfsprekend
Poperinge was Sabien van de partij.

Sabien midden de schoolgaande
jeugd en senioren
- Op uitnodiging van de Masterstudenten Politieke
Wetenschappen gaf Sabien op 10 december 2010 aan
de Universiteit Gent een gastcollege in het kader van
het opleidingsonderdeel 'Politiek en Media' van prof.
Karin Raeymaeckers, dat wordt onderwezen met
assistentie van gewezen senator en journalist Pol Van
Den Driessche. Eerst gaven de studenten een presentatie over backbenchers in de politiek. Vervolgens gaf
Sabien, samen met collega-kamerlid Leen Dierick,
enkele ervaringen uit de praktijk mee en beantwoordde
ze graag alle vragen van de studenten.

- Sabien verwelkomt geregeld ook scholieren in het
parlement. Op 11 januari
2011 waren de leerlingen
van het 5de jaar Industriële
Wetenschappen van het Vrij
Technisch Instituut Torhout
in het parlement aan de
beurt. De leerlingen van het
5de en 6de leerjaar van de
Basisschool De Waaier uit
Watou werden op 4 maart 2011 ontvangen door
Sabien.
- Op 23 maart 2011 waren de senioren aan de beurt.
Dan bezochten een 50-tal Poperingenaars het parlement, op initiatief van de vereniging Neos. Sabien
verwelkomde hen in de filmzaal.

Alle persartikels over en met Sabien, en alle
wetsvoorstellen en parlementaire vragen vindt
u terug op

www.sabien-lahaye-battheu.be

Philips column
Ramen
Onze ramen zijn na meer dan tachtig jaar aan vervanging toe. We beslisten om gefaseerd tewerk te gaan en
eerst de noordelijke slaapkamers boven van nieuw ‘houtwerk’ te voorzien. Vriend en vijand adviseerden me om
‘dubbel glas’ te gebruiken.
Niettegenstaande ik opperde dat de kamers nooit verwarmd worden en ons venster zowel in de winter als in de
zomer open staat, was hun argumentatie ontwapenend…
Onze energiefactuur zou spectaculair dalen en er zijn
subsidies! Van de Vlaamse regering, de provincie, de
stad, Eandis,… nog net niet van Europa. En bovenop een
‘groene lening’ met een belachelijk lage intrestvoet,
waarvan die intresten ook nog fiscaal aftrekbaar zijn!
Ik capituleerde.

Nie
t te
mis
In dialoog met Sabien:
sen
dinsdag 19 april 2011
In de afgelopen jaren kreeg Sabien op het vlak van
familierecht enkele belangrijke wetsvoorstellen goedgekeurd. Sabien vertelt u hierover, en is ook een luisterend oor voor uw suggesties voor parlementaire initiatieven, hetzij op wetgevend vlak, hetzij voor een vraag
aan een minister. Inschrijven kan rechtstreeks bij
Sabien (zie contactgegevens onderaan).

Dinsdag 19 april 2011
Hotel Belfort
Grote Markt 29 Poperinge

INKOM GRATIS
De bank ging direct akkoord, ik moest enkel een factuur
indienen met de vermelding dat de werken vallen onder
art. 145.24, §1, eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
Door de Poperingse duurzaamheidsambtenaar werd ik
vriendelijk ontvangen. Hij lichtte me in dat ik Vlaanderen
en de provincie mocht vergeten, maar dat ik aanmerking
kwam voor “het manna” van de stad en Eandis.
Mijn glas moest voldoen aan 1.1W (m2.K) en de stedelijke premie bedroeg 20 euro/m² (met een maximum van
750 euro) en 10 euro/m² van Eandis. Hij voegde er wel
aan toe dat er haast mee gemoeid was, gezien het
schepencollege overwoog om deze subsidies terug te
schroeven. (En ik, naïeveling, die dacht dat de stad echt
Euromillions had gewonnen…)
Op 18 januari 2011 een fax van Eandis: ze hadden mijn
aanvraag van 30 december 2010 goed ontvangen, maar
hadden geen tijd. Vorige week een brief dat mijn aanvraag aan alle actievoorwaarden voldoet en dat mijn
premie van 108,90 euro al gestort was.
Vandaag, drie maanden na mijn aanvraag, informeerde
ik naar mijn stedelijke premie. Eerst kreeg ik te horen dat
mijn dossier niet 100% in orde was, waarna ik de duurzaamheidsambtenaar zelf aan de lijn kreeg. Mijn dossier
lag daar nog (oef!), maar men had nog geen tijd gevonden om ter plaatse een controle te verrichten. De stad
heeft duidelijk nog veel ambtenaren te kort.
Het is natuurlijk aangenaam om subsidies te ontvangen,
en meestal geven ze ook positieve impulsen. De snelheid
van afhandeling, de administratieve rompslomp en de
kosten moeten wel in verhouding blijven. Anders betaalt
de belastingbetaler tweemaal de factuur.

Philip Lahaye
29 maart 2011
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Haal het maximale
uit uw zelfstandigenpensioen:
dinsdag 7 juni 2011
Deze avond komt tot stand in een samenwerking van
Open Vld, Jong Vld en Willemsfonds Poperinge.
De heer Tom Sap, ambtenaar bij het RSVZ, brengt u
een boeiende presentatie over de wettelijke pensioenregeling – de eerste pensioenpijler – en de meest
voorkomende veronderstellingen en misvattingen.
Commercial Support Life Manager van AG Insurance,
de heer Bart De Graeve, belicht de tweede en de derde
pensioenpijler, namelijk het vrij aanvullend pensioen
respectievelijk het individueel pensioensparen.
Wanneer: dinsdag 7 juni 2011 om 20u00
Waar: Romanhof, Duinkerkestraat 37 te Poperinge
Inschrijven bij Sabien (zie contactgegevens hieronder)
Inkom gratis.

Contactgegevens
Sabien Lahaye-Battheu
Casselstraat 252 • 8970 Poperinge
Tel. : 057 33 77 78 • Fax : 057 33 93 29
Bureel
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tel. : 02 549 85 75 • Fax : 02 549.85.54
E-mail : sabien.battheu@primusnet.be
Medewerkers
reynaertstefaan@yahoo.com
isabel.sticker@primusnet.be

www.sabien-lahaye-battheu.be

