Philips column

SABIEN IN BEELD...

Verkiezingsblues
Nog een 5-tal maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen en in Poperinge is alles rustig….
Voor de buitenstaander althans. Lokale apparatsjiks
schrijven naarstig aan partijprogramma’s en speuren
naar witte merels (of konijnen) die hun lijst nog kunnen
versterken. Naar verluidt zoeken ze vooral vrouwen,
liefst jonge, en als het even kan, uit een deelgemeente.
Vooruit dames, het is vijf voor twaalf. Vergeet even jullie
persoonlijk ‘@MeToo’-trauma en stel je kandidaat.
Gewoon doen.

Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten hield op 11 april 2018,
tijdens haar 'Ronde van Vlaanderen', halt in Watou voor een
bezoek aan de 'Brouwerij St. Bernardus'. Alle bieren worden er gebrouwen met hop van het eigen hopveld, dat naast
de brouwerij ligt. Het bedrijf is momenteel spectaculaire uitbreidingswerken aan het uitvoeren. Samen met enkele
bestuursleden van Open Vld Poperinge tekende Sabien
uiteraard present voor de boeiende rondleiding (en het proevertje achteraf)!

Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu

Beste medeburger,
Sinds ik – onder lichte dwang van onze kinderen –
onze hond Othello cadeau deed aan Philip, is het een
uitdaging om ook voor hondlief tijd te maken zodat hij
voldoende beweging krijgt. Maar als hij beweegt, dan
strekken wij ook de benen. Dat is wel het voordeel.

Ik ben het wel oneens met onze nationale voorzitter, die
50% van de ministerposten opeist voor het sterke
geslacht. Voor mij mag dat gerust 75% zijn. Maar dan
moeten ze wel Maggie-allures hebben. Ik ben de

exotische partijen die de verkiezingen wat kleur geven.
Geen ‘P80’, ‘Wow’, ‘DeGoe’, ‘ZoZo’, ‘Poperings
Belang’, …. Vooruit Poperingenaars. Gewoon doen.

Op 17 maart 2018 organiseerde de IVVO weer een intergemeentelijke zwerfvuilopruimactie. De gemeenten
nodigen verenigingen uit om op pad te gaan en een bepaald
traject op te ruimen. Samen met enkele bestuursleden van
Open Vld Poperinge was ook Sabien van de partij.

En toch komen hier en daar de eerste trekjes van nervositeit naar boven. Alles liep de voorbije jaren dan ook
niet van een leien dakje. Hoe zwaar liggen de debacles
in de dossiers mobiliteit, zwembad, windmolen-soap,…
op de Poperingse magen? Een belangrijk lokaal uitvoerend mandataris verweet een actiegroep dat ze met zijn
broodwinning speelde! En als de broodwinning boven
de idealen staat, is een mens natuurlijk tot veel in staat.
Er zijn er natuurlijk enkelen die met een plan B in hun
achterhoofd rondlopen: de Provincie. Met een mooi

Bijna maandelijks ontvangt Sabien in het parlement studenten, die een taak moeten maken over één van haar wetsvoorstellen. Op 15 maart 2018 was het ‘full house’: 4 studenten van de Ephec over strafbaar stellen van ontvluchting
en 5 van de UGent over gegarandeerde dienstverlening bij
spoorstakingen.

salaris als député en auto met chauffeur is de broodwinning alvast verzekerd. Maar de plaatsjes zijn zo
duur. En ook daar moet er één van de vier uitverkorenen
een vrouw zijn! Zouden er Poperingse politici rondlopen
die een operatie overwegen? Gewoon doen.

Philip
26 april 2018

Naar aanleiding van Wereldaidsdag op 1 december 2017
organiseerden de ‘Parlementairen voor de 2030 Agenda’ een
boeiende bijeenkomst ‘Actuele uitdagingen bij de aanpak
van hiv wereldwijd’. De uitdagingen zijn groot, blijvende
aandacht en sensibilisering noodzakelijk!
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‘Jupettes’ uit 1995 niet vergeten.
Ik dwaal af. In Poperinge geen Jupettes en ook geen

Mei 2018

Zo genoten we gisteravond van een wandeling in ons
mooie Helleketelbos, waar we zelfs twee reetjes spotten! De locatie doet me trouwens altijd denken aan
onze vroegere burgemeester Marc Mahieu, die er zo
graag kwam om zijn hoofd leeg te maken. Via hem
schieten mijn gedachten naar de gisteren gevierde
Herman De Croo, die al sinds 1968 – 50 jaar! – in het
parlement zetelt. En nog altijd even actief, respect!
Genoeg gemijmerd nu, want met 14 oktober in het
vooruitzicht is er heel wat werk op de plank! We proberen ons uiteraard ‘dag in, dag uit’ zo goed mogelijk
in te zetten, maar verkiezingen brengen nu eenmaal
een bepaalde spanning met zich mee. Heb jij verbeterpunten voor onze hoppestad? Laat het ons zeker
weten!
Maar, beste groot-Poperingenaar, tussen jouw activiteiten door, neem ook voldoende tijd voor ontspanning en om te genieten van onze prachtige streek, zeker
gezien de zomer voor de deur staat. Al dan niet met een
gezonde wandeling, met of zonder hond. Gewoon
doen! 😊

Bezoek aan het federaal

parlement

Woensdag 6 juni 2018
van 12u30 tot 20u00
Afspraak 12u30 parking Reizen Suffis

Sabien
26 april 2018

(Europalaan 6-8 Poperinge)

Gratis bezoek
10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 1 juni 2018
sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 38 43

SABIEN ACTIEF IN HET PARLEMENT

SABIEN ACTIEF IN HET BUITENLAND

VANAF 1 JULI 2018:
HARDERE AANPAK VLUCHTMISDRIJF
Enkele maatregelen, die de verkeersveiligheid ten goede
moeten komen, treden vanaf 1 juli 2018 in werking. Zo zullen
er strengere straffen worden opgelegd bij recidive. Wie herhaaldelijk zware inbreuken pleegt, zoals dronken rijden en rijden
tijdens een rijverbod, kan de straf zien verdubbelen. Ook voor
vluchtmisdrijf - wat vaak een probleem is van hardleerse
bestuurders - gaan de maximumstraffen omhoog. De strafmaat
varieert naargelang al dan niet gewonde(n) of dode(n) bij het
ongeval. Ook zullen rechters verplicht zijn gedurende minimaal
een jaar een alcoholslot op te leggen aan wie betrapt wordt met
minstens 1,8 promille alcohol in het bloed of wie herhaaldelijk
wordt betrapt met minstens 1,2 promille.
Sabien benadrukt dat strenge(re) straffen maar één schakel
zijn in een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid: "Vooreerst
moeten overtreders efficiënt worden opgespoord met gerichte
controles en een grote pakkans. Daarna moeten de parketten op
korte termijn vervolgen. De verlenging van de verjaringstermijn voor verkeersmisdrijven van één naar twee jaar (voor de
zwaarste misdrijven: drie jaar) mag geen excuus worden voor
de parketten, maar moet straffeloosheid tegengaan. Tot slot
moet er inderdaad efficiënt en op maat worden bestraft en, last
but not least, moeten de straffen worden uitgevoerd."

Het Laatste Nieuws,
13 februari 2018

Als lid van de Belgische groep van de InterParlementaire Unie
(IPU), de wereldorganisatie van de nationale parlementen, was
Sabien eind maart in Genève. Daar werd haar voorstel aanvaard (31 stemmen pro en 24 contra) om voor de eerste keer
in het 130-jarig bestaan van de IPU op wereldschaal een debat
te houden over de discriminatie van holebi's. Op mondiaal
vlak is er immers nog veel werk aan de winkel op dat gebied!

Het Laatste Nieuws,
3 maart 2018

VANAF 1 SEPTEMBER 2018:
MODERNER ERFRECHT
Ons erfrecht dateerde nog uit de tijd van Napoleon en was niet
meer aangepast aan de waaier aan relaties, die vandaag de dag
bestaan. Met deze hervorming, die vanaf 1 september 2018 in
werking treedt, geven we de mensen eindelijk méér vrijheid
om te doen wat ze willen met hun erfenis:
1. Meer vrijheid: het vrij te besteden deel wordt vastgelegd op
de helft, ongeacht het aantal kinderen. Daarnaast is er de
mogelijkheid om zijn/haar ouders te onterven, als er geen
kinderen zijn (behalve als de ouders zorgbehoevend zijn).
2. Meer eenvoud: de manier waarop kinderen de schenkingen
die ze kregen, moeten inbrengen, wordt vereenvoudigd. Alle
schenkingen, onroerend of roerend, moeten worden ingebracht in waarde.
3. Meer zekerheid: de waarderingsregels worden gelijk: zowel
voor onroerende als roerende goederen zal de intrinsieke
waarde op de dag van de schenking genomen worden. Deze
waarde wordt nog geïndexeerd tot op de dag van overlijden.
4. Erfovereenkomsten: in de huidige regelgeving is het verboden om een overeenkomst met je erfgenamen te sluiten en
een verdeling af te spreken. Een overeenkomst of familiaal
pact met alle erfgenamen wordt wel mogelijk, zonder dat er
enige beperking is.
meer info: www.sabien-lahaye-battheu.be

Het Laatste Nieuws,
2 december 2017

Het Nieuwsblad,
2 december 2017

Gazet van Antwerpen,
6 april 2017

De plenaire vergadering van
de Parlementaire Assemblee
van de Raad van Europa
(PACE) heeft op 24 januari
2018 in Straatsburg het voorstel van resolutie van Sabien,
tot het opstellen van een verdrag ter bescherming van
het beroep van advocaat,
goedgekeurd.

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.

