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OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

De Paasvakantie zit er sinds enige tijd weer op; de

grote vakantie komt eraan! Voor tweeverdieners

(zonder vakantie) met kinderen altijd een opgave om

deze goed door te komen. Gelukkig zijn er openbare en

private initiatieven (sportkampen, zwemlessen, …), is

er de goeie buitenschoolse kinderopvang en niet verge-

ten de familie - met op kop de oma’s en de opa’s - om

de kinderen een leuke vakantie te bezorgen terwijl

mama en papa werken.

Intussen zijn onze zonen en dochters bezig aan hun

derde en laatste trimester. Een kort trimester met veel

vakantie- en feestdagen (communies, lentefeesten, …).

Hopelijk worden deze dagen overgoten door zon en

warmte!

Mijn “derde trimester” zit overvol: de bespreking van

het wetsontwerp hervorming echtscheiding, evaluatie

systeem dienstencheques, ontvangst van diverse groe-

pen in het parlement, opstart verkiezingscampagne, …

Ik zie het zitten; jullie ook?

Vriendelijke en liberale groeten,

Sabien 

Ruime invulling “antenne” Poperinge
prioritair voor Sabien.

Eind de jaren ’90 besloot de toenmalige minister dat
het Mariaziekenhuis te Poperinge niet de vereiste 150
erkende bedden had om zelfstandig te blijven functio-
neren. Het Mariaziekenhuis had maar twee opties:
sluiten of fusioneren. Gezien sluiten geen optie was,
werd op zoek gegaan naar een fusiepartner die uitein-
delijk gevonden werd in Ieper. De fusie van “Jan
Yperman” was op 1 juli 1998 een feit, een fusie op
basis van het gelijkheidsprincipe!
Uiteraard hebben wij als Poperingenaar sindsdien de
gevolgen van de fusie gevoeld (sluiting van bepaalde
afdelingen in het Mariaziekenhuis, patiënten die zon-
der hun akkoord naar Ieper worden doorgevoerd, …)
en zal één en ander er niet op verbeteren. Immers,
zodra de nieuwbouw in Ieper functioneel is (normali-
ter tegen 2008), wordt Poperinge een antenne. De
vraag die op éénieders lippen brandt, is: “Wat is een
antenne?”. 
Een sluitende definitie hiervoor bestaat niet in de zie-
kenhuiswereld, zodat “een antenne” zowel heel eng
(vb. enkel polikliniek) als zeer ruim (vb. polikliniek,
revalidatie, geriatrie, palliatieve, …) kan worden geïn-
terpreteerd. Het staat als een paal boven water dat wij
als Poperingenaars voor de meest ruime invulling
moeten gaan, en dat wij dit enkel kunnen bereiken mits
de vereniging van alle Poperingse krachten (huisart-
sen, specialisten, eigenaars van het gebouw, politici,
bewoners, verpleegkundigen, …).
Hoofdbekommernis van Sabien is dat elke
Poperingenaar – zowel uit het centrum als uit de deel-
gemeenten – verzekerd blijft van een snelle, efficiënte
en kwaliteitsvolle medische hulp. Wordt vervolgd…
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VLD Poperinge 

Naar jaarlijkse
gewoonte ging
op 4 februari de
nieuwjaarsrecep-
tie van VLD
Poperinge door.
Na de verwel-
koming door voorzitter Eric Butaye was het de beurt
aan gastspreker Vincent Van Quickenborne,
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
én West-Vlaming.

Sabien van plaatsvervangend naar effectief lid van de commissie Justitie. 

Sinds het begin van deze legislatuur was Sabien effectief lid in de commissies Naturalisaties en Sociale Zaken. Door
een interne verschuiving kwam hier begin maart verandering in. Sabien blijft werkzaam in de commissie
Naturalisaties, maar verlaat de commissie Sociale Zaken. Zij volgt nu fractieleider Fons Borginon op als effectief lid
in de commissie Justitie, en maakt voor de VLD deel uit van de subcommissie Familierecht. Als advocate van beroep
zal zij zich ten volle kunnen uitleven in deze commissie. Toch neemt Sabien niet graag afscheid van de commissie
Sociale Zaken, waar zij vooral op het gebied van tewerkstelling, sociale economie en sociale fraude het voortouw
nam. Sabien: “Niets houdt mij tegen deze dossiers ook nu verder op te volgen, en ik zal de bevoegde ministers op
deze punten dan ook blijven aanspreken.” Wil u de nieuwsbrief van de VLD-commissarissen in de commissie Justitie
ontvangen, stuur dan een mailtje naar isabel.sticker@primusnet.be . 

Het asielbeleid in België 

Op 14 maart trok Sabien op uitnodiging van de
Probusclub Menen naar Lauwe. Ze gaf er op vraag van
de club een toelichting bij het asielbeleid in België. De
presentatie was er vooral op gericht een inzicht te
geven in het verloop van de asielprocedure. Ook het
verschil tussen een regu-
larisatie en een naturali-
satie werd door Sabien
uit de doeken gedaan.
Ziet u in deze materie
ook het bos door de
bomen niet, dan komt
Sabien ook graag bij uw
club of vereniging langs!



Bezoek het Parlement. 

Jaarlijks wordt het federaal
Parlement bezocht door bijna
40.000 mensen. Wilt u ook wel
eens een kijkje nemen achter de
schermen van de Kamer en de
Senaat? Sabien geeft u hiertoe
graag de kans op 14 juni aan-
staande. Om 12u00 vertrekt de
bus van op de parking van zwem-
bad ‘De Kouter’, in de
Bruggestraat te Poperinge, rich-
ting Brussel. Professionele gidsen
leiden u door de wirwar van gan-
gen in het Parlement en vertellen
u alles wat u ooit wou weten over
de werking van dit controleorgaan
van de regering. Sabien komt u na de rondgang ver-
voegen voor een gezellige babbel bij een gepaste ver-
snapering. Schrijf u snel in!

Op 15 februari ging het laatste bezoek aan het
Parlement door. U kunt de sfeer van toen alvast
opsnuiven aan de hand van bijgevoegde foto’s. Ook de
zesde-klassers uit de Poperingse basisschool Sint-
Franciscus mogen zich nu bij de “Parlement-kenners”
rekenen. Zij kwamen Sabien opzoeken in de Kamer op
21 februari.

Wat zal er met mij gebeuren als
mama en papa uit elkaar gaan?

In de commissie van 21 maart werd het wetsontwerp in
verband met de gelijkmatig verdeelde huisvesting (of
gelijkverdeeld verblijf) goedgekeurd. Dit wetsontwerp
komt tegemoet aan de gelijkwaardigheid van ouders
die niet meer samen wonen en geeft ouders, die in hun
contact met hun kinderen geboycot worden, middelen
om die boycot te stoppen. Eens het ontwerp wet zal
zijn (het moet nu nog naar de Senaat), zal een rechter
bij niet samenwonende ouders eerst onderzoeken of
het gelijkverdeeld verblijf (evenveel tijd bij mama als
bij papa) mogelijk is. Steeds meer ex-paren opteren
voor zo’n regeling, omdat het kind op die manier een
band met beide ouders behoudt, en de – in veel ge-
vallen – papa niet langer gereduceerd wordt tot
“weekend-ouder”. 
Indien het gelijkverdeeld verblijf niet mogelijk is
(omdat bijvoorbeeld de ouders te ver van elkaar
wonen, omdat de ouders teveel verschillen in hun
opvoedkundige principes, …) komt de rechter terecht
bij het ongelijkverdeeld verblijf (meer bij mama dan
bij papa of omgekeerd). Voor een goed begrip: beide
systemen zijn evenwaardig en dienen geval per geval
te worden getoetst. 

Dankzij tussenkomsten van Sabien en haar VLD-colle-
ga’s zal de rechter de verblijfsregeling grondig moeten
motiveren, zullen ouders op eenvoudig verzoek hun
zaak opnieuw voor de jeugdrechter kunnen brengen,
zal de omgangsregeling omgekeerd kunnen worden in
het nadeel van de onwillige ouder, en zullen dwang-
sommen kunnen worden geïnd op het volledige loon of
de volledige uitkering van de onwillige ouder.  

Eurodistrict:
eerste plenaire vergadering 

De eerste van drie aangekondigde plenaire vergaderin-
gen van de Frans-Belgische parlementaire werkgroep,
die de denkoefening houdt omtrent de oprichting van
een Eurodistrict, ging door op 20 maart ll. in Doornik.
De werkgroep heeft als opdracht gezamenlijk uit te
zoeken op welke wijze de grensoverschrijdende
samenwerking kan worden vergemakkelijkt op het
vlak van diverse thema’s. Op 20 maart kwamen de

thema’s onderwijs en ruimtelijke ordening aan bod.
Sabien neemt de thema’s werkgelegenheid, fiscaliteit
en ontwikkeling van de ondernemingen voor haar
rekening tijdens de derde plenaire vergadering die zal
doorgaan in het najaar. 
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Visie

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik
op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit
toch wel met bewondering opkijk naar de visionaire
ideeën van de voormalige Poperingse burgemeesters
de Sagher en Sansen en van wijlen secretaris
Verstraete (dit in tegenstelling tot een aantal andere
van hun maatregelen en hun niet altijd even demo-
cratische stijl die wij als liberalen niet altijd even
goed konden smaken).

Het mag gezegd worden. Welke stad heeft er na veer-
tig jaar niets fundamenteels moeten veranderen aan
het verkeersreglement en heeft omzeggens geen
mobiliteitsprobleem? Wie kan pronken met goed
gestructureerde woongebieden, een industriegebied
met uitbreidingsmogelijkheden en een sport- en
recreatiezone die in de Westhoek zijn gelijke niet
kent? 

Een goed uitgedokterde visie zonder lef en moed om
deze te realiseren, is echter een leeg vat.
Bovenvernoemden schuwden de krachtmeting met de
landbouwlobby niet, en  tientallen jaren na datum
prijzen praktisch alle Poperingse landbouwers hun
ring, de Frans-Vlaanderenweg en de Westhoekweg,
en ze maken er voor hun aan- en afvoer gretig
gebruik van.

Dit alles staat in schril contrast met de mobiliteits-
problematiek in de Westhoek. Daar hebben de toen-
malige CVP-bonzen immers nooit de moed gehad om
de plannen voor de A19 te ontwikkelen. En het kan
nog erger. Als de Westhoek een waterkans krijgt om
een topverbinding te realiseren met Frankrijk, dan
wordt de zaak niet eens meer onderzocht, gezien onze
Minister-president in zijn eentje beslist dat deze ver-
binding enkel maar schade en geen toegevoegde
waarde bijbrengt. Goede verbindingen zijn van
levensbelang voor de bedrijfswereld en de eerste
maal dat Leterme geconfronteerd wordt met een
nieuwe delokalisatie (Barco?) in de Westhoek kent hij
alvast één van de oorzaken…

Philip

Philips columnPhilips column Sabien online !
Wilt u op de hoogte blijven van mijn acti-
viteiten op federaal en lokaal vlak, hebt u sug-
gesties of zit u met een probleem dat u wil
aankaarten in het Parlement? Surf dan naar

www.sabien-lahaye-battheu.be 

Wist je dat…

…trouwen in Poperinge gemakkelijker én
gratis geworden is sinds 1 februari 2006?
Daar waar de goedkoopste procedure vroeger
algauw 100 euro kostte aan de trouwgrage
Poperingenaar, is dit nu volledig gratis.
Staatssecretaris voor Administratieve Vereen-
voudiging Vincent Van Quickenborne schaft
met zijn wetsontwerp het zegelrecht af op de
uittreksels en getuigschriften die nodig zijn
om te kunnen huwen. Bovendien moet je nu
zelf niet meer op pad om de nodige docu-
menten in handen te krijgen. Voortaan kun je
dit volledig overlaten aan de betrokken amb-
tenaar van de burgerlijke stand die dit graag
voor je doet. 


