
Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu November 2007

OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

Vorig weekend was ik in Passendale voor de herdenking van
de Slag bij Passendale, en in Ieper ter gelegenheid van de
plechtigheden rond 11 november. 
De Canadese minister, Jim Prentice, vertelde pakkend over
zijn 19-jarige grootoom, die 90 jaar geleden in Passendale zijn
leven gaf om ons land te helpen bevrijden. 
Onder de Menenpoort, die jaarlijks meer dan 250 000 bezoe-
kers telt (!), wees de voorzitter van de Last Post Association
erop dat de Poort niet enkel verschillende naties verenigt maar
ook verschillende generaties :  dagelijks komen en gaan jonge
mensen, verenigd met hun voorouders, fier op hun land, ver-
drietig om de doden, maar hoopvol en bewust van hoe kost-
baar vrede is.
Met deze woorden in mijn achterhoofd trok ik begin deze
week opnieuw naar Brussel om er te horen dat de impasse in
de regeringsonderhandelingen totaal is, en elke dialoog (die
wij als liberalen al van in de verkiezingscampagne bepleiten)
tussen de gemeenschappen onbestaande is. 
De impasse straalt ook af op de werkzaamheden in het
Parlement.
Behalve het stellen van vragen (voor zover deze behoren tot
de ‘lopende zaken’) en het hier en daar bespreken van een
wetsvoorstel (in de Commissie Justitie betreft dit de herzie-
ning van de wapenwet), kan er weinig gebeuren.
Een hemelsbreed verschil met de start van mijn eerste legis-
latuur in 2003, toen Guy Verhofstadt er in oktober 2003 al
stond met zijn regeerverklaring voor ‘een creatief en solidair
België’, waaraan we de voorbije vier jaar in dialoog hard heb-
ben gewerkt.

Hopelijk is de crisis achter de rug als u deze Openhartig leest.
Hopelijk voor België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel!

Met vriendelijke en liberale groeten

Sabien

Het federaal Parlement :
u moet het zien!

Noteer 5 decemberalvast in uw agenda, want
dan gaan we weer “Brusselen”. 
Sabien nodigt u uit voor een geleid bezoek in
de Kamer en de Senaat, die samen het federaal
Parlement vormen. 
Zoals gewoonlijk vertrekken we met de bus
om 12 uur stipt van op de parking van het
zwembad de Kouter in de Bruggestraat. Goed
anderhalf uur later rijden we Brussel binnen en
bereiken we het Parlement, waar om 14u de
rondleiding aangevat wordt. Professionele gid-
sen geven u een antwoord op alle vragen die u
ooit wou stellen in verband met het Parlement.
De namiddag wordt afgesloten bij een hapje en
drankje, u aangeboden door Sabien. Indien het
weer het ons toelaat, wandelen we nog even tot
aan het Koninklijk Paleis. 
Spreek af met familie, vrienden of kennissen
en schrijf u in vóór 30 november. 
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September staat voor Sabien synoniem voor “stage-
maand”. Ook dit jaar maakte Sabien gebruik van het
aanbod van VOKA aan parlementairen om even de
bedrijfswereld in te duiken.
Dit jaar viel de keuze op Veurne Snack Foods, dat in
1998 werd overgenomen door Pepsico. Het bedrijf
bestaat te Veurne bestaat uit een produktie-eenheid,
een financiecentrum en een IT-centrum, en telt niet
minder dan een 500-tal medewerkers. 
Gezien Sabien zich al geruime tijd vastbijt in het dos-
sier van de grensarbeid, en de mogelijke afschaffing
van het grensarbeiderstatuut, ging het gesprek met de
HR manager al gauw deze richting uit. Ook in Snack
Foods Veurne is het aanwerven van nieuwe werk-
nemers namelijk geen sinecure. Er zijn momenteel een
100-tal Franse arbeiders aan de slag die er al ettelijke
jaren werken. Sinds 2001 worden geen Fransen meer
aangeworven in het bedrijf, gezien de taalbarrière
voordien soms voor problemen zorgde. Maar door de
vele openstaande vacatures die op vandaag niet inge-
vuld raken, wordt nu toch overwogen om van die
beslissing in 2001 af te zien.  

Wapenwet

In de plenaire zitting van 18 oktober werd de termijn
voor de aangifte van wapenbezit verlengd tot 31 okto-
ber 2008. Sabien kwam voor Open VLD tussen en
stipuleerde dat die verlenging logisch is, doch geen
eindoplossing of oplossing ten gronde is. Deze wet
bouwt immers enkel een transitoire periode in, in
afwachting van een meer fundamentele bijsturing van
deze wapenwet. Hoorzittingen zullen de juridische en
praktische problemen die op het terrein worden erva-
ren, blootleggen. Voor Open VLD gaat een goede
wapenwetgeving, en dus ook een aanpassing van de
huidige wapenwet, uit van een 3-tal drijfveren: zoveel
mogelijk wapens uit de illegaliteit halen, mensen nog
meer bewust maken van de mogelijke gevaren van
wapens vanuit een streven naar meer veiligheid, en ook
redelijkheid aan de dag leggen ten overstaan van de
echte wapenliefhebber die steeds met alles in orde is.
Het komt erop aan hiertussen een juiste balans te vin-
den. Intussen werden een reeks hoorzittingen afge-
werkt, waarna nu nog de bespreking van de wijzigin-
gen ten gronde aan bod komt.   

Het parlementair reces is één lange vakantie…. Niets is
minder waar! Neen, voor Sabien is het ieder jaar
opnieuw een gelegenheid om dingen te doen waarvoor
tijdens het drukke parlementaire jaar geen of weinig
tijd is. Zo bezoekt zij in juli altijd een aantal over-
heidsinstanties, en loopt zij in september stage in één
of ander bedrijf in de Westhoek. Een kort overzicht.

Op 6 juli bracht Sabien een bezoek aan de kazerne te
Ieper, officieel het Competentiecentrum Steun-
materieel en Producten. 
Zij kreeg er een warme verwelkoming van Directeur
Pol Vanden Berghe, Luitenant-kolonel stafbrevethou-
der en kreeg een rondleiding in de installaties van het
CCMP. Als steuneenheid van de Algemene Directie
Material Resources staat het CCMP op een doeltref-
fende wijze in voor de ontwikkeling en fabricatie van
het gevraagde materiaal, alsook voor de levering van
kledij, uitrusting en specifieke producten aan alle
medewerkers van Defensie én aan derden.
Onder de indruk van het "leadership met de bottinen"
mocht Sabien mee op de foto. Een sfeerbeeld. 

Op 9 juli bracht Sabien een bezoek aan de gevangenis
te Ieper, waar zij een constructief gesprek had met
directeur Chris De Vidts en diens attaché.
In de voorbije legislatuur kwam Sabien meermaals tus-
sen bij de minister van Justitie over onder andere de
overbevolking in de Belgische gevangenissen. Terwijl
de capaciteit van de Ieperse gevangenis vaststaat op
69, gebeurt het zelden dat er minder dan 100 gedeti-
neerden ondergebracht zijn. Ook op de vooruitgang in
de werken aan de nieuwe wandelkoer en aan het nieu-
we inkomgebouw ziet zij al geruime tijd toe. 
Tijdens een rondleiding kreeg Sabien het atelier te zien
waar aan zoveel mogelijk gedetineerden de kans gebo-
den wordt om wat te werken en hun tijd dus nuttig te
besteden. Zij kon ook in primeur de nieuwe wandel-
koer uitproberen die binnenkort in gebruik wordt
genomen. 

Reces geen synoniem van vakantie.



Eerste Blauwe Zondag

Een paar weken terug mochten we mee genieten van de
eerste “Blauwe Zondag” georganiseerd door Open
VLD Poperinge, in samenwerking met 8 liberale
nevenorganisaties. De ingrediënten van deze geslaagde
namiddag waren een lekkere aperitief, overheerlijk
stoofvlees met frietjes, een optreden van de
Poldercowboys, een tombola met niet te missen prijzen
en voor de kinderen de schminkstand en de gezel-
schapsspelen van Creafun. 
Was u er niet bij? Vrees dan niet. Deze eerste Blauwe
Zondag zal de laatste niet zijn!    

11 november

Sabien legde ter gelegenheid van Wapenstilstand op 
11 november een bloemstuk neer onder de Menenpoort
in naam van de Minister van Buitenlandse Zaken,
Karel De Gucht. 
(foto: Tijl Capoen)

Nieuwe legislatuur, nieuwe taken.

Op 28 juni legde Sabien voor de tweede keer de eed af
in het federaal Parlement. Zij is vast lid van de com-
missie Vervolgingen en de commissie voor Justitie.
Intussen werd zij ook unaniem verkozen als onder-
voorzitter van de commissie Justitie, een taak waarvan
zij al mocht proeven naar aanleiding van de besprekin-
gen over de wapenwet. 
Daarnaast wordt zij ook vertegenwoordiger voor de
vergaderingen veiligheid en samenwerking in Europa.
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 56 lid-
staten met als belangrijkste taken de conflictpreventie
en crisisbeheersing, de waarneming van verkiezingen
en de bescherming van rechten en vrijheden. België
was in 2006 voorzitter van de OVSE. 

Wateroverlast in Poperinge
erkend als ramp.

Sabien mocht uit eerste hand vernemen dat de zware
regenval van juli op 12 oktober erkend is als ramp.
Poperinge werd op 23 juli het zwaarst getroffen. Niet
minder dan 500 schadedossiers werden ingediend in de
hoppestad, goed voor 1 miljoen euro.  Dit bedrag zal
niet volledig vergoed worden door het Rampenfonds.
Ook de verzekeringen komen sinds kort tussen voor
natuurrampen. 
Voornamelijk getroffen landbouwers kunnen wel put-
ten uit het Rampenfonds. 
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Deze zomer werd de Westhoek, en het Poperingse in het bij-
zonder, getroffen door een nog nooit eerder geziene water-
overlast. Vele vrijwilligers, brandweer, civiele bescherming
en zelfs ons vaderlands leger sprongen bij om de getroffenen
te helpen. Dankzij de nieuwe verplichte verzekering op
‘natuurrampen’kon veel materiële schade al worden vergoed.
Ook het rampenfonds springt eens te meer bij.

En toch blijven we ergens met een kater zitten. Het besef
groeit immers dat dit niet de éénmalige uitzonderlijke zond-
vloed was die éénmaal in een mensenleven voorkomt. Het
KMI bevestigde dat de neerslag niet als buitengewoon abnor-
maal kan worden beschouwd, en uiteraard ligt de water-
ellende in o.a. West-Vleteren, Reningelst, Vlamertinge en
Watou van de laatste jaren nog vers in het geheugen.

De gemeentebesturen speelden elk apart kort op de bal: enke-
le overlegvergaderingen met de provincie en getroffenen, een
paar dooddoeners als oorzaak citeren, een nieuwbakken
minister uitnodigen, en - bijna triomfantelijk - een nieuwe
samenwerking met de provincie en het Vlaams Gewest be-
zegelen. Er werden ook meteen ‘structurele’ oplossingen
afgekondigd. Een dijkje of dammetje langs hier, een water-
bekkentje langs daar, en ‘we gaan overal de grachten beter
onderhouden’. Dat onderhoud dé oplossing is, gelooft geen
mens. Ophogingen verleggen veelal de problemen, en de
bestaande Poperingse bekkens hebben afdoende bewezen dat
die ook maar een beperkte bescherming bieden.

Het wordt de hoogste tijd een globaal afwateringsplan voor
het IJzerbekken op te maken. Op de bovenvermelde klein-
schalige uitzonderingen na, speelt iedereen ‘soloslim’ :
gemeenten, provincie, Vlaams Gewest, polder- en waterbe-
sturen, … Ik ben er uiteraard een aantal vergeten, en soms is
het echt niet evident om te weten welk departement van welke
administratie één of andere sluis of kanaal beheert. Wie niet
vergeten mag worden, zijn de Franse tegenhangers van al
deze administraties: een Frans waterbeheerstelsel dat even
complex is, maar dient opgenomen te worden in het plan als
men van gecoördineerde aanpak wil spreken. Resten nog de
diverse belangengroeperingen, meer bepaald landbouwers,
vissers, pleziervaart, toerisme, waterwinnings- en water-
zuiveringsautoriteiten en de milieubeweging die natuurlijk
moeten adviseren, maar in het verleden misschien te veel
gewogen hebben op beslissingen van bepaalde instanties.

Als al deze ambtenaren beter overleggen , zou de water-
beheersing van ons bekken een reuzensprong vooruit maken.
As ze dan ook nog eensgezind conclusies konden nemen en
ingrijpen waar nodig, dan houden we misschien de komende
jaren onze voeten droog ook.

Philip

Philips columnPhilips column Nieuwe afdeling Open VLD boven de
doopvont.

Alveringem en Lo-Reninge sloegen de handen in elkaar
en richtten net voor de zomervakantie een nieuwe afde-
ling van Open VLD op.  
Sabien nam eind 2003 al het initiatief om de liberale
krachten in de Westhoek te bundelen en richtte het toen-
malige “VLD Westhoekoverleg” op. 11 afdelingen van
Open VLD zaten geregeld samen om over bepaalde mate-
ries een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Lo-
Reninge en Alveringem waren al lang een blinde vlek in
het blauwe landschap van de Westhoek. Nu is die vlek
ingevuld en bestaat de regio Open VLD Westhoek uit 12
afdelingen. 
De nood aan een lokale afdeling was groot, gezien er heel
wat ‘blauwgezinden’ zijn in de beide plattelands-
gemeenten. Het bestuur wil een stem geven aan de burger,
goede ideeën lanceren op elk bestuurlijk niveau, en zal
instaan voor de periodieke uitgave van de Burgerkrant.
Hierbij krijgt de afdeling de volle steun van de regio en de
provincie. Kersvers voorzitter van Open VLD
Alveringem – Lo-Reninge is Joachim Vanspeybrouck uit
Alveringem (ocmw-raadslid en toekomstig ocmw-voor-
zitter). Hij wordt bijgestaan door secretaris Guido
Maekelberg (gemeenteraadslid) en penningmeester
Patrick Donck, beiden uit Lo-Reninge. Vierde voortrek-
ker en bestuurslid is Ignace Lootvoet uit Lo-Reninge.


