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1 mei

Vandaag zijn we nog 394 dagen verwijderd van de

grote verkiezingsclash en voor de eerste keer sinds

mensenheugenis zullen communautaire pietluttigheden

(waarschijnlijk) geen hoofdthema zijn.

Want stemgerechtigde Hollanders zorgen voor stabi-

liteit in Voeren en over BHV werd - na een kleine

800 000 minuten politieke moed - een compromis

bereikt. Tijd dus voor het echte werk, zodat ideologisch

getinte uitspraken opnieuw de krantenkoppen kunnen

halen. 

Ondertussen is (bijna) iedereen in Vlaanderen libe-

raal. Geen zinnig politicus die nog eenvoudige echt-

scheidingsprocedures, homohuwelijk en -adoptie, recht

op abortus of euthanasie in vraag durft te stellen.

Maar ook op economisch vlak lijken de meeste partij-

en ervan overtuigd dat er langer gewerkt moet worden

en er een lastenverlaging op arbeidsprestaties moet

komen ten voordele van de concurrentiekracht van

onze ondernemingen. 

1 mei zou natuurlijk voor “de rode familie” een uitge-

lezen momentum moeten zijn om uit de doeken te doen

hoe zij dit willen realiseren. Vandaag evenwel zijn hun

voorstellen in ‘De Morgen’, tot nader order geen

rechts blaadje, een snedige kritiek waard van chef poli-

tiek Steven Samyn. Het voorstel van Tobback jr. - al het

geld dat de fraudebestrijding opbrengt, moet worden

gebruikt om de loonlasten te verlagen - is dan ook sim-

plistisch.

In Wallonië zijn Magnette en Onkelinx duidelijker:

opgejaagd als ze zijn door het FGTB en de herboren

communistische lobby, beroepen ze zich op de beproef-

de socialistische doctrines. Spaarders nog extra be -

lasten, vermogenstaks invoeren en er mogen nog wat

schulden bijkomen (de rijken, als die er nog zullen zijn,

zullen wel betalen)… 

Ik heb echter niemand de archaïsche structuren horen

in vraag stellen die ons land handenvol geld kosten:

provincies, te kleine gemeenten, intercommunales die

geld oppotten, vakbonden die stempelgeld verdelen

(eigenlijk een taak van de overheid), tal van subsidies

en belastingaftrekposten waardoor men door het bos

de bomen niet meer ziet, enz.

Er is nog veel liberaal werk…

Philip Lahaye, 2 mei 2013

Philips column
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Beste medeburger,

Tien jaar! 

Inderdaad, op 5 juni as. is het tien jaar geleden dat ik,
dankzij uw steun en stem, de eed mocht afleggen als
één van de 150 Kamerleden. Als “groentje” werkte ik
eerst onder de vleugels van Maggie De Block en
Annemie Turtelboom in de commissie Sociale Zaken,
om vervolgens door te schuiven naar “mijn eerste lief-
de” Justitie, en tot slot sinds december 2012 de com-
missie Infrastructuur voor te zitten.
Boeiend is en blijft het ten dienste staan van jullie
allen, het meewerken aan een betere wetgeving en het
streven naar een efficiëntere overheid. 
Moeilijk is en blijft het combineren van politiek, advo-
catuur en gezin. Onze kinderen waren 6 jaar, 2 jaar en
enkele maanden toen ik begon als Kamerlid, en zijn
intussen alle drie actieve en energieke tieners. School,
voetbal, turnen, atletiek, … Bij ons,  maar ook bij
zovele andere ouders, is het vaak een puzzel om alles
op elkaar af te stemmen.
Intussen loopt het schooljaar alweer op zijn einde: mei
is traditioneel de maand van vele vrije dagen en feesten
(proficiat trouwens aan mijn metekindjes met hun
communie), en juni is dé examenmaand.
In het parlement daarentegen zijn we nog lang niet toe
aan het einde van het politieke jaar (traditioneel op 21
juli), want er staat nog heel wat op stapel: de herstruc-
turering van de NMBS, de verbetering van de weg -
code, de hertekening van het gerechtelijk landschap, de
invoering van een eenheidsstatuut voor arbeiders en
bedienden … en last but not least moet de zesde staats-
hervorming haar fiat krijgen van het parlement.
Verder handen uit de mouwen dus, nu onmiddellijk en
ook de komende tien jaar!

Veel leesgenot! 

Met vriendelijke groeten,

Sabien 
2 mei 2013A
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Sabien in beeld ...

Bezoek aan het federaal
parlement

Dinsdag 4 juni 2013
van 12u30 tot 20u00

Afspraak 12u30 parking Reizen Suffis 
(Europalaan 6-8 Poperinge)

Gratis bezoek
10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 30 mei
Contactgegevens op achterflap

Bezoek aan BIVV (28/02/2013)

Vergadering Open VLD-regio Westhoek (25/03/2013)

Sabien met Gwendolyn Rutten (02/02/2013)

Geregeld ontvangt Sabien in het parlement studenten,
die een taak moeten maken over een van haar wets-
voorstellen.



Enkele van Sabiens parlementaire 
initiatieven in de pers

Alle persartikels over en met Sabien, en alle wets-

voorstellen en parlementaire vragen vindt u terug op

www.sabien-lahaye-battheu.be. Via de web-

site kunt u zich inschrijven op Sabiens maandelijkse

elektronische nieuwsbrief. 

Gazet van Antwerpen,
18 januari 2013

Het Belang van Limburg,
27 december 2012

Het Nieuwsblad, 
14 november 2012

De Morgen, 13 december 2012

wen hoger op te trekken. Sabien: “Mocht de uitbreiding
er komen, dan is dat goed nieuws voor de hele regio. Dat
zal heel wat jobs creëren.”

Herdenking WOI: 
langere en extra treinen op lijn 69

Vanaf de zomer van 2014 zullen massa’s bezoekers de
sfeer van “100 jaar Wereldoorlog I” komen opsnuiven in
West-Vlaanderen, en meer bepaald de Westhoek.
Wellicht zal de trein een niet onbelangrijk vervoermiddel
zijn om van de ene site naar de andere te trekken. Maar
West-Vlaanderen is op het vlak van spoorverbindingen
niet echt overbedeeld. Sabien vroeg daarom aan de
minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille,
welke inspanningen de NMBS zal doen om de Westhoek
per spoor vlotter bereikbaar te maken. “De minister gaf
aan dat de NMBS al verkennende gesprekken had met
Toerisme Vlaanderen. Het treinaanbod zal tijdelijk aan-
gepast worden in functie van de verwachte reizigersstro-
men. Er zullen ofwel treinen met grotere capaciteit wor-
den ingezet, ofwel komen er extra treinen op de lijn
Kortrijk-Poperinge. Eén en ander wordt afgestemd met
het aantal evenementen – en de grootte ervan - op de
kalender,” zo vernam Sabien. Vanaf 2015 komt er ter
hoogte van Hill 60 in Zillebeke, een deelgemeente van
Ieper, wellicht een tijdelijk perron. Vooral tijdens de
weekends zal de extra treinhalte ervoor zorgen dat
deze bekende oorlogssite vlot toegankelijk is per
spoor. Het is niet uitgesloten dat de trein er in het jaar

2018 dagelijks zal stoppen. Gezien uit het antwoord
van de minister blijkt dat het globaal dossier over de pro-
blematiek nog in opmaak is, zet Sabien wat druk op de
ketel. Een afronding van het dossier dringt zich op, want
op basis hiervan moeten dan nog de afspraken naar finan-
ciering en uitvoering van het project, gemaakt worden.

Uitbreiding gevangenis Ieper zal 
zorgen voor jobs in de streek

“Sinds 2005 zijn er grondige verbouwings-
en uitbreidingswerken aan de gang in de
gevangenis van Ieper. Na de uitvoering
van de geplande werken zullen er echter
geen extra cellen zijn. Die zouden wel
van pas komen. Er zitten gemiddeld 110
gedetineerden, terwijl er een capaciteit
van 60 is. Er kan nochtans worden uit-
gebreid. De gebouwen achteraan heb-
ben nog een gelijkvloers met twee ver-
diepingen erop gekend. Momenteel is
daar, in tegenstelling tot het hoofd -
gebouw, alleen een gelijkvloers met
cellen,” aldus Sabien.In het antwoord op een
parlementaire vraag van Sabien gaf staatssecretaris voor
de Regie der Gebouwen, Servais Verher straeten
(CD&V), mee dat Justitie momenteel onderzoekt of er
uitbreidingsmogelijkheden zijn door de achterste gebou-

VRT Journaal
19 januari 2013

Sabien actief voor de regio

De Standaard
25 februari 2013

Het Nieuwsblad, 27 april 2013

Het Laatste Nieuws,
5 februari 2013

Het Nieuwsblad, 
23 maart 2013

Het Laatste Nieuws,
2 mei 2013

Over Sabiens activiteiten en van de ganse Open Vld-

ploeg in Poperinge leest u meer in onze volgende

Burgerkrant, die half juni in uw brievenbus valt.


