Dit was slechts één van de facetten van Dirk, hij was
immers vooral acteur, marktkramer, filosoof, familieman,
Tijl Uilenspiegel, visser, geschiedkundige, horeca-uitbater, knutselaar, keikop, dierenvriend, politieker, karnavalist, natuurliefhebber, Nunnebier-promotor, scenarist,
psycholoog, Willemsfondser, Pallieter, quizmaster, regisseur, biersteker, Tjieten, bolder en liberaal in hart en nieren.

m

Beste medeburger,

Poperinge

Koksijde

Ik zal hem missen.
Des te meer omdat, mocht nog iemand, ‘per impossibile’,
al deze talenten kunnen bezitten, hij ze heden ten dage
nooit tot volledige ontplooiing zou kunnen brengen.
Binnen de kortste keren wordt hij immers opgezadeld met
een resem GAS-boetes; kampioen in de GASkampioenenstad... Een levenslang rijverbod hangt boven
zijn hoofd en op de rechtbank wordt hij vaste klant in de
categorie laster en eerroof. Professioneel wordt hij
gestalkt door ijverige ambtenaren van voedselagentschap, gezondheidsdiensten en soortgenoten die zijn
toog en kraam teisteren. Te braaf voor ’t gevang maar
waarschijnlijk niet voor een enkelband met gps. Nog
enkele jaren en de stedelijke overheid koopt een ‘drone’
ten einde dergelijk subversief individu in al zijn bewegingen te volgen.
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Ledege

Op een morgen stond hij voor mijn deur. Of hij het voorontwerp ruimtelijk structuurplan Poperinge even mocht
lenen? Nu was deze honderden bladzijden tellende saaie
turf verplichte literatuur voor een twintigtal politiekers
en ambtenaren. Puur uit interesse heb ik het nooit
iemand anders weten lezen.

Kortrijk

Tielt

We hebben het ver geschopt, Dirk.

Philip 07.03.14

Menen

“Lef” en “goesting”, dat waren de kernwoorden
van onze nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten
in haar nieuwjaarstoespraak bij het begin van dit
verkiezingsjaar. Meer durf en meer lef is bij uitstek een liberaal verhaal. Omdat het wil zeggen
dat u er zelf voor kiest om vrij te zijn en vooruit te
gaan. Goesting verwijst naar het optimisme en
positivisme, dat liberalen typeert.

Maart 2014

Bezoek aan het federaal
parlement

DINSDAG 1 APRIL 2014
van 12u30 tot 20u00
Afspraak om 12.30u. op parking Reizen Suffis
(Europalaan 6-8 Poperinge)

Kijk hoe onze staatssecretaris Maggie, onze
ministers Annemie en Alexander klawieren om in
asiel, justitie en pensioenen hervormingen door te
voeren ten voordele van ons allemaal. Kijk ook
hoe wij, parlementsleden, klawieren om wetgevend werk te doen, de regering te controleren,
en in onze regio of provincie zoveel mogelijk
tussen de mensen te zijn, om hun stem te laten
horen. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Houd dit in uw achterhoofd als u binnenkort de
kandidaten voor een nieuw Vlaams, federaal en
Europees parlement campagne ziet voeren. Ga
met hen in debat, informeer naar de verschillende
partijstandpunten en kijk ook naar de daden van
de afgelopen jaren. Kies op 25 mei (aanstaande)
weloverwogen, vrij en zonder angst in welke
richting u Vlaanderen, België en Europa de
komende vijf jaar wil zien gaan.

Veel leesgenot en vriendelijke groeten,

Sabien
7 maart 2014



Dirk.

Een greep uit
de vele locaties
waar Sabien
toastte
op het
nieuwe jaar
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Philips column

Gratis bezoek: 10 euro p.p. bijdrage buskosten
Inschrijven vóór 28 maart 2014
via sabien.battheu@primusnet.be of tel. 057 33 77 78

Verkiezingen zondag 25 mei 2014
Sabien mag voor de vierde keer op rij de tweede
plaats van de Open Vld-Kamerlijst verdedigen.
Wil je Sabien helpen in de campagne? Geef haar
een seintje via sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 77 78, of bus deze bon in de
Casselstraat 252 te Poperinge.

JA, ik wil Sabien helpen!
 In mijn tuin mag een bord worden geplaatst.
 Ik kan mee borden plaatsen.
 Ik wil een kleine affiche van Sabien aan mijn
raam hangen.
 Er mag een tijdelijke sticker op de achterruit
van mijn wagen.
 Ik kan aanbevelingsbrieven sturen naar
familie en vrienden.
 Ik wil helpen met het uitdelen of bussen van
flyers.
Naam: …………………………...................................................…
Adres: …………………………...................................................…
Tel/gsm: ………………………...................................................…
E-mail:

………………………….....................................................

Enkele van Sabiens parlementaire
initiatieven in de pers

GOEDGEKEURD WETSVOORSTEL
Elektronisch toezicht als autonome straf
Het Laatste Nieuws,
27 februari 2014

De Kamer keurde op 9 januari het wetsvoorstel van
Sabien en collega Carina Van Cauter goed dat het elektronisch toezicht als autonome straf invoert. De enkelband,
die op die manier een volwaardige straf wordt (net zoals
een gevangenis- of werkstraf), zal binnenkort kunnen
worden toegekend voor feiten die maximaal met één jaar
gevangenis zouden worden bestraft. Om praktische en
financiële redenen moet de minimumstraf één maand
bedragen. Zwaardere misdrijven zoals doodslag, verkrachting, gijzeling, enz. komen niet in aanmerking. Bij
het niet naleven van de voorwaarden kan de straf alsnog
worden omgezet in opsluiting.

Het Laatste Nieuws,
20 december 2013

Nieuws op één en VTM,
6 februari 2014

Tot op vandaag kan de strafuitvoeringsrechtbank een
veroordeelde met een gevangenisstraf van langer dan
drie jaar na een bepaalde duur elektronisch toezicht toe-

kennen. Bij een straf korter dan drie jaar is het de gevangenisdirecteur die beslist of de veroordeelde al dan niet
de volledige straf met een enkelband thuis mag uitzitten.
Door de invoering van een derde volwaardige strafoptie
kan de rechter een straf op maat uitspreken afhankelijk
van de feiten en situatie. De nieuwe strafmaat vormt een
alternatief voor een drastische opsluiting en lichtere werkstraf. Daarnaast garandeert elektronisch toezicht een vlottere terugkeer in de samenleving, gezien de veroordeelde
blijft werken of werk zoekt en sociale contacten behoudt.
Natuurlijk is deze manier van straffen ook goedkoper voor
de samenleving. Niet alleen de gevangeniskost valt weg,
de veroordeelde kan ook werken waardoor justitie niet
langer in een leefloon moet voorzien. Tot slot zal de overbevolking in de strafinstellingen gevoelig teruglopen.

SABIEN ACTIEF VOOR DE REGIO
Doorbraak in wapenregeling herdenking Groote Oorlog

Metro,
17 februari 2014

De herdenking van WOI is zeker in de Westhoek een zeer
belangrijk thema. Daarom volgt Sabien de problematiek
van de wapenregeling al een tijdje op. Op 16 januari verklaarde minister van Justitie Annemie Turtelboom officieel aan Sabien dat buitenlanders de wapens, die bij de
herdenkingen van WOI betrokken zijn, tijdelijk moeten
kunnen bezitten en gebruiken in ons land, zonder daarvoor een vergunning van de Staatsveiligheid te moeten
vragen. Er werd bij hoogdringendheid een Koninklijk
Besluit (KB) opgesteld, dat momenteel voor advies naar
de Raad van State is. Op die manier worden de formaliteiten tot een minimum beperkt en wordt gezorgd voor
een oplossing zonder te raken aan de principes van onze
(recent) verstrengde wapenwet.
- Voor de Belgische deelnemers aan deze herdenkingsactiviteiten en reconstructies van gebeurtenissen van
WOI, is er geen beletsel. Indien de wapens nog niet vergund zijn dan krijgen ze deze vergunning specifiek voor
deelname aan historische, culturele en folkloristische
activiteiten, mits eenvoudige aangifte van de wapens.

De Morgen, 7 februari 2014

De Morgen, 1 februari 2014

Het Nieuwsblad, 16 januari 2014
De Standaard, 28 februari 2014

Alle persartikels over en met Sabien, en alle wetsvoorstellen en parlementaire vragen vindt u terug op
www.sabien-lahaye-battheu.be. Via de website kunt u zich inschrijven op Sabiens maandelijkse
elektronische nieuwsbrief.

- Ook voor EU-burgers is er geen probleem: als hun
wapens op een Europese vuurwapenpas vermeld staan,
mogen ze deze zonder verdere formaliteiten naar ons
land meebrengen en hier gebruiken voor een legitieme
activiteit. De herdenkingsmanifestaties zijn daar een
goed voorbeeld van.

Over Sabiens activiteiten en van de ganse Open Vldploeg in Poperinge leest u in de Burgerkrant die in de
derde week van mei in groot-Poperinge wordt verdeeld.

- De ongerustheid had betrekking op de deelnemers die
worden verwacht uit de landen van buiten de EU, zoals
Canada, Australië en Zuid-Afrika. Zonder het KB hadden zij veel formaliteiten moeten afhandelen, omdat ze
eerst een tijdelijke wapenbezits- en wapendrachtvergunning van de Staatsveiligheid hadden moeten verkrijgen alvorens ze bij het daartoe bevoegde gewest,
waar de wapens het land binnenkomen, een invoervergunning kunnen aanvragen.

