
Beste medeburger,

Na een zonnige zondag, waarop Poperinge in feest-
stemming was naar aanleiding van de vormselvierin-
gen en de meer dan geslaagde Duck Race – proficiat
aan de vormelingen en de organisatoren van de race! –
ben ik vanmorgen vroeg naar Straatsburg vertrokken
voor de Raad van Europa. Deze Raad telt 47 landen,
die verenigd zijn rond mensenrechten, en is gevestigd
naast het bekende Europees Hof voor de Rechten van
de Mens.

Eerlijk gezegd zindert de voorbije woelige politieke
week, met het ontslag van minister Galant, nog altijd
na bij mij. De opgehitste en niets ontziende jacht van
de oppositie op deze minister heeft een wrange
nasmaak…

Laat ons hopen dat er in de Kamer voortaan op een ver-
antwoordelijke en inhoudelijk correcte manier kan
worden gewerkt om ons land na die vreselijke 22 maart
veiliger te maken!

Veel leesplezier.

Sabien
18 april 2016

Maria van de Sterre

Op zaterdag 16 april werd de afscheidsplechtigheid van

‘Maria van De Sterre’ gehouden in haar geliefde

‘Kapelle’. De honderden aanwezigen betuigden hun

medeleven aan de familie, maar kwamen ook vooral een

laatste eer betonen aan een buitengewoon monument

van Sint-Jan-ter-Biezen.

Ietwat cynisch viel haar afscheid in het “Weekend van

het Volkscafé”, één van de betere initiatieven van het

provinciebedrijf Westtoer. De horecazaken in de

Westhoek kunnen de aandacht, die de media aan dit eve-

nement schenkt, best wel gebruiken. Tal van onze plaat-

selijke, landelijke herbergen hebben het toerisme brood-

nodig om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het is al vaker verteld: de volkscafés worden getroffen

door een enorm aantal federale en Vlaamse regle men -

teringen en belastingen, die hun voortbestaan onder -

mijnen. Ook de gemeentelijke overheid doet haar duit in

het zakje met o.a. toerisme- en terrastaksen. Om nog

maar te zwijgen van ruimtelijke verordeningen die in

grote delen van onze gemeenten het opstarten of moder-

niseren van een horecazaak bemoeilijken.

Hierbij wordt het sociale aspect totaal uit het oog ver -

loren. De gemeenten investeren fors om gehuchten en

wijken leefbaar te houden. Alleen missen die vaak hun

doel omdat politici en ambtenaren veel te weinig voeling

hebben met de plaatselijke gemeenschap.

Een babbeltje met Maria was veel leerrijker. Ze kende

haar pappenheimers. Ze kon relativeren. Ze kon de vele

info, die ze aan de toog, de kaart- of keukentafel te ver-

werken kreeg, naar juiste proporties herleiden.

De Sterre was het kloppend hart van Sint-Jan-ter-

Biezen, en Maria de verbindingsofficier. Hopelijk vindt

dit gehucht een nieuwe witte merel.

Philip

18 april 2016

Philips column
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Twee eerstejaars-
studenten Rechten
van de EPHEC

Hogeschool te Brussel kwamen Sabien interviewen over
één van haar wetsvoorstellen. Zij kregen hiertoe de opdracht
in hun lessen rechtsmethodologie. 

Op 8 maart was het Internationale
Vrouwendag. Naar aanleiding daar-
van liep er in het peristilium van het
federale parlement de fototentoon-
stelling ‘Goals for Girls, lose or
draw?’. Als ondervoorzitster van de
‘Parlementairen voor de 2030
Agenda’ was Sabien aanwezig op
de opening.

Op uitnodiging
van het Liberaal
Vlaams Verbond
ging Sabien in
debat met VSOA

Politie over ‘Veiligheid: overheidstaak of ook privézaak?”.
Over haar wetsvoorstel, dat enkele taken van de politie wil
uitbesteden aan de privésector, zodat die zich kan focussen
op haar kerntaken, werden al hoorzittingen gehouden in de
Kamer. Sabiens stelling was duidelijk: de vraag naar vei-
ligheid neemt steeds toe, het is de hoogste tijd dat de
overheid en de privé (meer) de handen in elkaar slaan!

Sabien ontving de leerlin-
gen van het 6de jaar lager
onderwijs van het Brugse
Sint-Lodewijkscollege in
Kamer en Senaat. Ze waren
er te gast in het kader van
een project van de organi-
satie BELvue, die onder andere educatieve activiteiten
organiseert voor leerlingen van 10 tot 18 jaar over de waar-
den, instellingen en uitdagingen van de democratie en over
diverse aspecten van de geschiedenis van ons land.

Het eerste weekend
van maart baadde
Poperinge in de
carnavalssfeer.
En het is een top-

weekend geworden. Proficiat aan iedereen die heeft
meegewerkt om van deze 50e editie een succes te maken!

Sabien in Beeld ...

Bezoek aan het federaal
parlement

Woensdag 11 mei 2016
van 12u30 tot 20u00

Afspraak 12u30 parking Reizen Suffis 
(Europalaan 6-8 Poperinge)

Gratis bezoek
10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 7 mei

sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 77 78



De Kamercommissie Justitie zette op 16 maart 2016 het licht op
groen voor een wettelijk statuut voor pleegzorgers, die een kind
opnemen in hun gezin en zorg dragen voor de huisvesting, de
behandeling, de opvoeding en het onderwijs of de beroepsop-
leiding. 
Op 9 januari 2009, ruim zeven jaar geleden (!), diende
Sabien hierover voor de eerste keer een wetsvoorstel in.
Sabien dankt collega Carina Van Cauter om het dossier de laat-
ste jaren mee op te volgen. 
Door het aangenomen, gemeenschappelijk wetsvoorstel van
meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V kunnen
pleegzorgers eindelijk noodzakelijke beslissingen nemen en
volwaardig zorg dragen voor het pleegkind. Er werd duidelijk
afgelijnd wat tot de beslissingsbevoegdheid van de pleegzor-
gers behoort en wat niet. In België verblijven meer dan 4.800
kinderen bij pleegouders en dit na plaatsing door de jeugd-
rechtbank of met instemming van de natuurlijke ouders.
De nieuwe wet zal van toepassing zijn op plaatsingen van
 kinderen door de rechtbank en vrijwillige plaatsingen via
een organisatie voor pleegzorg, niet op feitelijke opvang -
situaties zoals een grootouder die voor een kleinkind zorgt.
De ouders behouden het recht om toezicht uit te oefenen op de
opvoeding van het kind, ongeacht of ze het ouderlijk gezag
over het pleegkind uitoefenen (wat meestal het geval is).
Iedereen heeft er baat bij als er geen ruzie ontstaat. Er kan een
overeenkomst worden gemaakt met afspraken over de opvoe-
ding. Als dat niet mogelijk is, dan is het aan de rechter om te
beslissen hoever de bevoegdheden van de pleegzorgers reiken.
De pleegzorgers krijgen in elk geval het recht van materiële
bewaring, zij kunnen dus beslissen over dagelijkse aangele-
genheden en dringende zaken (bijvoorbeeld een spoedeisende
medische ingreep). 
De ouders behouden het recht van juridische bewaring, maar
kunnen in akkoord met de pleegzorgers delen van die bevoegd-
heid overdragen. Fundamentele beslissingen over de opvoe-
ding, gezondheid, opleiding, ontspanning en godsdienstige of
levensbeschouwelijke keuzes worden dus in beginsel door de
ouders genomen, tenzij zij dit overlaten aan de pleegzorgers of
wanneer de rechter anders beslist. Deze beslissing kan pas ten
vroegste genomen worden 1 jaar na dat de pleegzorg is van start
gegaan.
Er werd ook wettelijk erkend dat er ook na het einde van de
pleegzorg nog contact kan en mag zijn tussen de pleegzor-
gers en het kind. Van zodra dat kind één jaar bij de pleegzor-
gers verbleven heeft, worden zij geacht een bijzondere affectie-
ve band te hebben op grond waarvan er een recht op persoon-
lijk contact ontstaat.
Het was voor ons belangrijk een statuut te creëren voor onze
pleegouders, die we niet genoeg kunnen koesteren. Zij zorgen
immers voor een échte thuis voor kinderen die er door omstan-
digheden (tijdelijk) geen hebben.

Eindelijk: wettelijk statuut voor
pleegouders

Resem werken gepland in en aan
enkele stations in de Westhoek
Sabien vroeg minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR)
begin maart via een parlementaire vraag een overzicht van de
werken, die de NMBS uitvoert en plant in enkele stations in de
Westhoek: Dit jaar nog wordt het dienstgebouw van het station
te Poperinge gerenoveerd en zal het schrijnwerk vernieuwd
worden. In tegenstelling tot eerdere berichten zullen er aan het
stationsgebouw zelf geen werken gebeuren. De uitbreiding van
de parking met 48 plaatsen komt er in 2017. Afhankelijk van de
ontsluiting van de parking aan de kant van de Esenweg, wordt
er in Diksmuide een parking van 150 plaatsen gerealiseerd.
Intussentijd is er een tijdelijke parking in gebruik. In 2017 wordt
er werk gemaakt van een stalling voor 140 fietsen. Aan het sta-
tion te Ieper is er de voorbije jaren heel wat gerealiseerd. In
april wordt de goederenloods gesloopt. Zoals voor Diksmuide is
de planning voor de vernieuwing van de perrons nog in de
onderzoeksfase. Nadat in Kortemark een eerste fase van wer-
ken werd voltooid in 2013, volgt een tweede fase in 2017-2018.
De toegang van de parking moet nog vernieuwd worden, en er
wordt verder gewerkt aan de overdekte fietsenstalling en de
trapoverkapping aan de kant van het stationsgebouw. In Veurne
staan er heel wat werken op de planning vanaf september 2017.
Er komt een nieuw station voor trein en bus, de perronuitrusting
wordt gemoderniseerd, en er wordt werk gemaakt van een par-
king en fietsenstalling. De minister gaf ook nog mee dat de wer-
ken tussen Komen en Poperinge een eventuele ontdubbeling
van spoorlijn 69 in de toekomst niet onmogelijk maken, en dat
is een goede zaak!

Uitbreiding Ieperse gevangenis: 
nieuwe cellen, extra personeel
Sabien: “Begin dit jaar werd de nieuwbouw van de Ieperse
gevangenis in gebruik genomen. Althans gedeeltelijk, want er is
niet genoeg personeel om de oppervlakte, waarbinnen de gede-
tineerden zich kunnen bewegen, te bedienen. De nieuwe centra-
le, het hart van de beveiliging met het overzicht aan camera-
beelden, de deurensturing, het brandalarm etc. wordt niet
gebruikt. Ook de gang waar alle consultaties kunnen doorgaan,
wordt niet benut. De nieuwe keuken is voorzien voor het berei-
den van 200 maaltijden in één keer, maar gemiddeld zitten maar
de helft zoveel gedetineerden in Ieper opgesloten.” De situatie
kan worden rechtgetrokken door meer celcapaciteit te creëren.
Meer gedetineerden betekent immers ook meer nood aan perso-
neel. In zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien
erkent minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor het eerst
dat ook hij zich achter het project schaart: “Ik kan u meedelen
dat de uitbreiding van de gevangenis van Ieper wordt voorge-
steld in het nieuw aangepast Masterplan III, en ik sta hier ook
achter. Het is inderdaad zo dat een aantal bijkomende aanwer-
vingen zullen worden gedaan. Van de twintig penitentiair bewa-
kingsassistenten die zullen worden aangeworven, zijn er vier
voor Ieper.”  
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Alle persartikels over en met Sabien, 

en alle wets voorstellen en parlementaire vragen

vindt u terug op 

www.sabien-lahaye-battheu.be.

Via de website kunt u zich inschrijven op

Sabiens maandelijkse elektronische nieuwsbrief. 


