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Beste medeburger,

VLD regio Westhoek ontvangt
Minister Dewael.

Misschien denkt u: “O neen, een zoveelste verkiezingsblaadje in onze bus!” Verkeerd gedacht. Dit is
mijn zevende nieuwsbrief op rij, waarin ik openhartig
vertel over mijn werk als federaal Kamerlid.
Ook al begint het parlementair jaar officieel pas de 2de
dinsdag van oktober met de beleidsverklaring van premier Verhofstadt, toch trokken wij als commissieleden
Justitie al een aantal keer naar Brussel om minister
Onkelinx aan de tand te voelen en op de vingers te tikken. Hopelijk trekt zij hieruit haar lessen...
Het schooljaar draait wél al op volle toeren, en bij ons
thuis is dit duidelijk voelbaar. Nu ook onze Willem in
het eerste leerjaar zit, liggen er vier agenda’s naast
elkaar. Niet altijd makkelijk te ‘matchen’!
Als parlementslid zit de helft van mijn huidig mandaat
er intussen op, en ik kijk fier terug op mijn bijdrage aan
o.a. de activering van werklozen, de onderhoudsplicht
van kinderen voor hun ouders in het rusthuis, het
systeem van de dienstencheques, de wet betreffende
het verblijf van kinderen en de vooruitgang van het
elektronisch toezicht.
Ook in het komende parlementair jaar wil ik mij
opnieuw volledig geven in o.a. de nieuwe echtscheidingswet, de aanpassing van de snel-Belg-wet, de
Frans-Belgische parlementaire werkgroep, …
Tot slot wil ik nog mijn kandidatuur op de VLD provincie-én gemeenteraadslijst toelichten.
Voor de provincie steun ik Sandy Evrard, burgemeester
van Mesen, en wil ik samen met hem de VLD versterken in Poperinge, Mesen en Heuvelland.
Aan en in Poperinge heb ik mijn hart verloren. Daarom
beloof ik mij te engageren voor de gemeente of voor
het ocmw. Als u, beste medeburger, mij uw stem geeft
op 8 oktober.

Eind augustus kwam vice-eerste minister en minister
van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, op vraag
van Sabien poolshoogte nemen van de werking van de
politiezone Ieper.
De minister had meteen goed nieuws voor Poperinge,
Wervik en Ieper. De drie gemeenten krijgen de goedkeuring om elk één gesubsidieerde stadswacht aan te
stellen. Deze stadswachten zullen de politiediensten
ondersteunen in de strijd tegen de overlast. Ze kunnen
o.a. worden ingezet in het kader van de diefstal- en
inbraakpreventie, preventie en bestrijding van overlast
en vandalisme en als opzichter op en in de omgeving
van het openbaar vervoer.
Ook de grensoverschrijdende politiesamenwerking
kwam aan bod. De politiezone "Arro Ieper" grenst over
een afstand van 48,35 km aan buurland Frankrijk. Dat
de grensstreek geteisterd wordt door veelvuldige inbraken die gepleegd worden door Franse bendes, is al lang
geen geheim meer. Minister Dewael kondigde in Ieper
het bezoek aan van Nicolas Sarkozy, de Franse
minister van Binnenlandse Zaken, om een grensoverschrijdend globaal veiligheidsplan uit te werken voor
de politiezone Arro Ieper en het Franse aangrenzende
departement. Sinds 2004 dringt Sabien er al op aan om
meer gemengde patrouilles in te zetten, en meer gezamenlijke projecten te organiseren. Sarkozy gaf op 8
september te kennen dat hij inderdaad werk wil maken
van meer gezamenlijke politie-acties in de grensstreek.
Na het officieel bezoek aan de politiezone, volgde een
ongedwongen contactmoment VLD regio Westhoek.
Sabien kreeg samen met voorzitter Marc Vanden
Bussche, burgemeester van Koksijde, de gelegenheid
om een toelichting te geven bij de werking van de regio.

Met vriendelijke en liberale groeten,

Sabien

Stem Sandy en Sabien
voor de provincieraadsverkiezingen!
Naast de stembrief
voor de gemeenteraadsverkiezingen
zult u in het stemhokje op 8 oktober
ook een stembrief voor
de provincieraadsverkiezingen aantreffen. Er staat u
immers een dubbele taak te
wachten, gezien ook de provincieraad van West-Vlaanderen herkozen wordt.
84 provincieraadsleden vormen die provincieraad in
West-Vlaanderen. Ze worden democratisch verkozen
uit de verschillende politieke partijen. De provincieraad treft de voornaamste beslissingen, stelt de begroting op en vaardigt de provinciale reglementen uit.
In Poperinge, Mesen en Heuvelland zult u twee kandidaten terugvinden op de VLD-lijst voor de provincieraadsverkiezingen: burgemeester Sandy Evrard uit
Mesen trekt de lijst en Sabien Lahaye-Battheu uit
Poperinge duwt. Geen van beiden zijn groentjes in de
politiek.
Sandy is gehuwd met Carine Delporte en is de papa
van Sherina (15 jaar) en Thomas (9 jaar). Sandy mocht
in 2002 de burgemeestersjerp van Mesen aantrekken,
het kleinste stadje van België. Begin september 2006
bleek uit een peiling van Het Nieuwsblad dat Sandy
intussen de populairste burgemeester in Vlaanderen is.
Voor het begin van zijn politieke carrière keren we
terug naar 1994, toen hij zich voor het eerst kandidaat
stelde op de lokale liberale lijst. Hij werd schepen en
kreeg o.a. de bevoegdheden jeugd, patrimonium, toerisme en verkeer toegewezen. Hij deed er alles aan om
binnen de beschikbare budgettaire ruimte een aantal
projecten die hem nauw aan het hart lagen, tot uitvoering te brengen. De bibliotheek werd vernieuwd, er
werd een speelpleinwerking uit de grond gestampt en
er werd een toeristische dienst in het leven geroepen.
Sandy is een graag geziene figuur in zijn stad, en als lid
van de huidige meerderheidspartij veroverde hij vijf
van de zeven zetels bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2000, toen hij eerste schepen werd en
twee jaar later burgemeester.
Naast zijn talrijke bevoegdheden als burgemeester,
werkt Sandy ook nog als bediende cateringverantwoordelijke voor de gemeenschapsscholen. Onder zijn
burgemeesterschap onderging Mesen de afgelopen
jaren een facelift: de vernieuwing van het stadhuis, de
bouw van een jeugdhotel en de omgevingswerken aan
de kerk getuigen hiervan.

Sabien is gehuwd met Philip Lahaye, zelfstandig bierhandelaar en eerste schepen in Poperinge. Samen hebben ze drie kindjes: Arthur (9 jaar), Willem (6 jaar) en
Barbara (3 jaar). Sinds 1990 heeft ze een eigen advocatenkantoor in Poperinge. Zij werkt in associatie met
haar broer Michiel en wordt bijgestaan door stagiairadvocate Tine Verbeke uit Reningelst.
Sabiens politieke leven nam een start in 2001, toen zij
na de verkiezingen van 2000 ocmw-voorzitter werd in
Poperinge. Ze zetelde vanaf dan ook voor de provincie
West-Vlaanderen in de provincieraad. Met de federale
verkiezingen in 2003 waagde Sabien de sprong naar de
nationale politiek en werd zij met 15.419 WestVlaamse stemmen verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger waardoor ze niet langer in de provincieraad kon zetelen. Om de combinatie mama, politica
en advocate leefbaar te houden, zette ze een stapje
opzij en stond het ocmw-voorzitterschap af. Met ruim
twee jaar ervaring als provincieraadslid op zak, kent
Sabien dus al het klappen van de zweep in het provinciehuis Boeverbos. Zij verwachtte veel van het kerntakendebat dat moest leiden tot een betere verdeling
van het takenpakket van de drie bestuursniveau’s in
Vlaanderen. Want volgens haar doet de provincie te
veel “een beetje van alles”. Dit kerntakendebat is evenwel een stille dood gestorven, omdat de nodige moed
ter uitvoering ontbrak.
Volgens Sandy en Sabien moet de provincie een
belangrijke schakel zijn tussen de gemeentebesturen en
de hogere overheden. En die schakel moet nog steviger
worden. Samen pleiten zij voor een kordate provinciale belasting-stop, een efficiëntere aanpak in de problematiek ruimtelijke ordening, minder betutteling in de
landbouw en daadwerkelijke economische streekontwikkeling. De provincie moet ook eindelijk stoppen
met de geldverslindende aankopen van verouderde
gebouwen, domeinen en kastelen.
Het district Poperinge-Mesen-Heuvelland verdient
gehoord te worden in de provincieraad.
Geef Sandy en Sabien daarom uw stem!
Isabel Sticker

Minder weekendpapa’s

Het plokkersontbijt viel in de smaak.

Uiteraard blijft het voor kinderen ideaal als hun ouders
een heel leven lang samen voor hen kunnen zorgen. De
realiteit leert ons echter dat er vorig jaar in ons land
meer dan 30.000 echtscheidingen geteld werden. En
dan is het zaak voor de kinderen een zo goed mogelijke
oplossing te vinden, waarbij ze zowel met mama en
papa een goede relatie kunnen behouden.
Op 4 september 2006 verscheen in het Belgisch
Staatsblad de wet “tot het bevoorrechten van een
gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie
de ouders niet samenwonen en tot regeling van de
gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van
het kind”.
De wet is volgens Sabien een aanzienlijke verbetering
voor ouders die problemen hebben met het omgangsrecht of die hun kinderen niet meer zien.
Vóór de wet besliste een rechter vrij wat er met de kinderen gebeurde. Vroeger had dat in vier gevallen op
vijf tot gevolg dat de kinderen bij de mama terechtkwamen. De papa werd dan gereduceerd tot een soort
“weekendpapa” die zich tevreden moest stellen met
tweewekelijkse bezoekjes van zijn kinderen. Voortaan
vinden de rechters in de wet twee systemen – gelijkverdeeld en ongelijkverdeeld verblijf – die gelijkwaardig zijn en geval per geval moeten worden
getoetst.
Belangrijk is ook dat principe van de zogenaamde
‘voortdurende aanhangigmaking’ toepasselijk zal zijn.
Indien de ouders hun regeling willen wijzigen of
indien één van hen de verblijfsregeling niet respecteert,
zal de zaak op eenvoudig verzoek herbekeken worden
door de jeugdrechter, zonder dat de gerechtelijke procedure opnieuw moet worden opgestart, en dus ook
zonder alle bijhorende kosten en wachttijden.
De nieuwe wet voorziet tenslotte in een aantal maatregelen die de rechters kunnen nemen indien een ouder
de regeling niet naleeft : hij kan o.a. de regeling aanpassen of omkeren, een dwangsom opleggen of
dwangmaatregelen toestaan om de regeling effectief te
doen naleven.

September is dé maand bij uitstek voor de hoppeteelt
in en rond Poperinge. De hoppepluk heeft dan ook een
toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Een bezoek
aan een actief hopbedrijf is een unieke gelegenheid om
nader kennis te maken met de hedendaagse teeltwijze
en hopverwerking. Zo dacht het VLD-bestuur van
Poperinge er ook over.
Hopteler Dirk Rosseel en echtgenote Cindy Verbeerst
toonden zich graag bereid hieraan mee te werken. VLD
Poperinge en het echtpaar Rosseel-Verbeerst nodigden
alle geïnteresseerden uit voor een gezond plokkersontbijt op zaterdag 9 september. Vanaf 08.30 u tot 10.00 u
kon je aanschuiven en genieten van de lekkere broodjes, voorzien van het nodige beleg. De geurende koffie
en de chocolademelk concurreerden met het welriekende aroma van de hop rond de hoppeast.
Na het ontbijt kon het machinaal plukken op de hoeve
zelf gevolgd worden. Er werd afgesloten met een fris
hommelbiertje.

Sabien op stage in Westlandia:
arbeid op maat.
Naar jaarlijkse gewoonte stond in september weer een
bedrijfsstage op Sabiens programma. Dit keer ging zij
op een kijkje nemen op de werkvloer van de Beschutte
Werkplaats Westlandia in Ieper. Westlandia stelt zo’n
650 mensen te werk met een arbeidshandicap en is
daarmee een belangrijke werkgever in de streek.
Westlandia zorgt ervoor dat mensen met een mentale,
een fysische of een sociale beperking een volwaardige
plaats krijgen in het arbeidsproces, waardoor ze ook als
individu gemakkelijker een volwaardige plaats krijgen
in de maatschappij en de kwaliteit van hun levenssituatie sterk verbetert.
Tijdens de rondleiding op de werkvloer stak ook
Sabien de handen uit de mouwen, zo getuige deze foto.

Philips column
De tandem
Vandaag zijn we 15 jaar gehuwd. Veel tijd om te vieren is
er niet. Naast de gewone, op zich al relatief hectische
dagtaken, mag Sabien nog maar eens naar Brussel om
Onkelinx aan te tand te voelen, is er voor mij schepencollege, en houden we vanavond de laatste grote vergadering met alle kandidaten. Geen nood, die tête-à-tête
houden we wel te goed. Na de verkiezingen.
Verkiezingen…. Sommige politici kijken er reikhalzend
naar uit. Ze nemen verlof en gaan wekenlang onversaagd
iedere deurbel te lijf. Op hun gezicht is steevast hun
mooiste glimlach gebeiteld. Ze luisteren en knikken.
Als zelfstandige ligt dat natuurlijk iets moeilijker, en een
echt campagnebeest ben ik nooit geweest. Sabien is daar
stukken beter in. In haar derde verkiezingen op drie jaar
tijd duwt ze de tandem naar een hogere versnelling, terwijl de kinderen en haar advocatenkantoor ook nog haar
volle aandacht genieten.

Het federaal Parlement:
komt dat zien!
Op 8 november 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 van op de parking
van het zwembad de Kouter in de
Bruggestraat. Om 12u stipt verlaten we

Poperinge en gaat het richting Brussel, waar
om 14u de rondleiding aangevat wordt.
Professionele gidsen geven u een antwoord
op alle vragen die u ooit wou stellen over het
Parlement. De namiddag wordt afgesloten bij
een hapje en drankje, u aangeboden door
Sabien. Spreek af met familie, vrienden of
kennissen en schrijf u in vóór 1 november.

Gelukkig hebben wij ook nog een uitstekende hulpmotor.
Isabel, 22ste op de lijst, werkt zich uit de naad om administratief en inhoudelijk onze tandem gesmeerd te laten
lopen. In enkele jaren tijd heeft Sabiens medewerkster
zich ontpopt tot een deskundig luitenant, zonder iets van
haar aanstekelijk en pittig enthousiasme te verliezen.
Beste kiezer, we hebben de sprint ingezet. We hebben de
knowhow en de vastberadenheid om nog eens zes jaar
voor Poperinge te werken.
We missen nog één iets essentieels: uw stem….

Philip
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