A F G I F T E K A N T O O R P O P E R I N G E - V. U . S A B I E N L A H AY E - B AT T H E U , C A S S E L S T R A AT 2 5 2 , 8 9 7 0 P O P E R I N G E

Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu

November 2009

Beste medeburger,

Sabien nodigt u uit

Vanmorgen was iedereen bij ons thuis vroeg wakker
(onder invloed van het winteruur volgens mij), en dus
fris en monter om de laatste schoolweek voor de herfstvakantie te beginnen.
Na het naar-school-brengen trok ik naar Veurne om er
de bestuursvergadering van de EGTS West-Vlaanderen
/ Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale bij te wonen. Wat
voor een beest is dat, vraagt u zich misschien af?
Welnu, deze structuur organiseert de samenwerking
van onze provincie met de streek rond Duinkerke in
Noord-Frankrijk. De bedoeling is eigenlijk om de
Frans-Belgische grens in dit gebied zoveel mogelijk
weg te werken.
De Westhoek heeft het geluk ook in de EGTS LilleKortrijk-Tournai vertegenwoordigd te zijn. Dit is eenzelfde soort samenwerking met de regio's Rijsel en
Doornik.
Ik ben ervan overtuigd dat er in deze samenwerkingsverbanden enorm veel potentieel zit, o.a. op het vlak
van ondernemen en werken, toerisme, mobiliteit, cultuur enz.
Zo wordt bijvoorbeeld binnen het project ‘Transvisit’
een analyse opgemaakt van de grensoverschrijdende
consumptiestromen: wat is de consumptie van de
Fransen bij ons en omgekeerd? Dit project kan misschien een impuls zijn voor het centrum van
Poperinge, dat qua handels- en horecazaken - spijtig
genoeg – langzaam maar zeker ‘leegloopt’. Ik durf
hierbij een oproep doen aan alle Poperingenaars om
onze handelszaken te ondersteunen, en aan ons bestuur
om te werken aan de klantvriendelijkheid van
Poperinge, met prioritair het behoud van het gratis parkeren.

Zin om met eigen ogen te zien wat er gebeurt voor én
achter de schermen van het federaal parlement? Sabien
geeft u hiertoe de kans op dinsdag 17 november aanstaande.
Om 12u00 vertrekt de bus vanuit Poperinge op de parking van het zwembad de Kouter, waar u omstreeks
19u30 wordt teruggebracht. Na een namiddag in het
parlement zal geen enkel beeld uit 'Villa Politica' u nog
vreemd zijn. In het gezelschap van een gids krijgt u een
rondleiding in de Kamer én de Senaat.

Veel leesplezier!

Sabien
maandagmorgen 26 oktober

Daarna neemt Sabien het van de gids over. Tijdens een
gezellige babbel trakteert ze u op een hapje en een
drankje en laat ze u haar persoonlijke bureau zien.
Schrijf in vóór 12 november en wij houden een
plaatsje voor u vrij. De contactgegevens van Sabien
vindt u op de achterflap. Iedereen van harte welkom!

Sabien in de pers ...

Gevangenisbeleid in het oog van de
storm
Met de ontsnappingen uit de gevangenissen van
Brugge en Merksplas en uit het Brusselse Justitiepaleis
beleefde Justitie een hete zomer. Sabien volgt het
gevangenisbeleid al jaren op in het parlement.
In onze vorige nieuwsbrief kwam de overbevolking
van de gevangenissen (onder andere die van Ieper)
aan bod. Om dat probleem op te lossen, moeten niet
alleen nieuwe gevangenissen worden gebouwd. Heel
wat gedetineerden horen ook niet thuis in de cel. Zo zit
bijna één op de vier er in voorlopige hechtenis (een
3.700-tal op ongeveer 10.000 in 2008). Sabien pleit
ervoor een gedeelte van hen onder elektronisch toezicht te plaatsen en daarom dat systeem fors uit te breiden (zie hiernaast).
Verder blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij minister
van Justitie Stefaan De Clerck dat er vorige maand in
onze gevangenissen 4.276 gedetineerden zaten met
een buitenlandse nationaliteit (43%!). Sinds 2005
kan een veroordeelde nochtans verplicht worden zijn
straf uit te zitten in zijn land van herkomst, zonder
dat daarvoor zijn toestemming nodig is. Maar in vier
jaar tijd gebeurden slechts 23 dergelijke overbrengingen (naast 37 personen die op vrijwillige basis naar
hun land werden overgebracht). Die cijfers zijn te laag
en daarom dringt Sabien aan op meer samenwerking
tussen Justitie en Buitenlandse Zaken.
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Laatste
Nieuws
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Het leven zoals het is…
de gevangenis
Sabien heeft ook oog voor het leven in de gevangenis.
Zo wil ze het aanbod aan werk voor gedetineerden
uitbreiden: niet alleen het huishoudelijk werk (poetsen,
koken, wassen, enz.), het onderhoud van het materiaal
en de gebouwen en de arbeid in de eigen werkplaatsen,
maar ook werken verricht voor externe aannemers en
bedrijven. Gevangenissen moeten actief op zoek gaan
naar dergelijke opdrachten. Een zinvolle tijdsbesteding
tijdens de detentie is immers zeer belangrijk. Op die
manier hebben de gevangenen een vorm van inkomen
(tussen de 100 en 400 euro netto per maand) en behouden ze een bepaald arbeidsritme, wat goed is in functie
van hun reïntegratie in de maatschappij.
Via een parlementaire vraag aan minister De Clerck
ging Sabien ook na hoeveel verpleegkundigen er aan
de slag zijn in de gevangenissen. Uit zijn antwoord
blijkt dat slechts drie vierden van de voorziene personeelsformatie is opgevuld (144 van de 195). Sabien
vraagt dat alle voorziene personeelsleden worden aangesteld en ijvert voor meer privaat-publieke samenwerking. Nu al hebben de gevangenissen van Hasselt,
Brugge en Lantin samenwerkingsakkoorden met lokale
ziekenhuizen. Onder andere WTV wijdde hier in haar
nieuwsuitzending van 12 augustus ll. een item aan.
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Commissie Justitie: volle kracht vooruit.

Over de grenzen heen
Van 29 juni tot 2 juli trok Sabien naar Vilnius voor de
18de jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblée
van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa) (zie foto boven). De OVSE is
de grootste regionale veiligheidsinstelling in de
wereld, en houdt zich onder andere bezig met conflictpreventie, crisismanagement, wederopbouw na conflicten en waarnemingen bij verkiezingen. Voor de
herfstzitting werd Sabien van 9 tot 12 oktober in
Athene verwacht (zie foto onder, in het gezelschap van senator
Marc Verwilghen en kamerlid François-Xavier de Donnéa), waar
ze samen met 299 collega's uit de 55 lidstaten present
gaf en ons land vertegenwoordigde.

Het parlementaire jaar ging officieel op 13 oktober van
start, maar Sabien had dan al een drukke maand september achter de rug. Dat had alles te maken met de
agendering van het wetsontwerp tot hervorming van
het hof van assisen. Na de hoorzittingen volgden
urenlange debatten in de commissie. Intussen is het
ontwerp gestemd in de Kamer. Het moet nu wel terug
naar de Senaat, omdat de Kamer de oorspronkelijke
tekst van de Hoge Vergadering aanpaste. Daarna krijgt
de Kamer het laatste woord.
Ook het najaar belooft op het vlak van justitie heel
interessant en intensief te worden. Daar zal de aangekondigde 'hervorming van het gerechtelijk landschap' voor alles tussen zitten. Sabien zal hier als
spreekbuis voor Open Vld intensief aan meewerken.
Zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau is
Sabien al hard in de weer met het aftasten en aftoetsen
op het terrein. Een moderne justitie moet voor Sabien
de volgende ingrediënten bevatten: onafhankelijk,
klantvriendelijk, efficiënt en rechtvaardig.

Open Vld
Poperinge
nodigt u uit !

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 onze
gloednieuwe elektronische nieuwsbrief.

Op zaterdag 21 november vanaf 19u30
bent u van harte welkom in HotelRestaurant Palace voor het 'blauw event'
van Open Vld Poperinge.
Inschrijven vóór 17 november via de lokale bestuursleden.
Noteer 6 februari 2010 alvast in uw agenda. Dan verwachten we u op onze nieuwjaarsreceptie.
Weliswaar in een nieuw kleedje!

Philips column

Kloof minimumpensioen zelfstandige
en werknemer wordt kleiner

Brood en spelen

Onder druk van Open Vld wordt het minimumpensioen
van zelfstandigen vanaf volgend jaar (1 augustus) weer
opgetrokken, met 20 euro voor een gezin en 25 euro
voor een alleenstaande. Alleenstaanden zullen dan 945
euro per maand krijgen, gezinnen 1.233 euro.

In onze moderne welvaartstaat wordt van
de overheid wel één en ander verwacht:
onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, veiligheid, mobiliteit, rechtszekerheid,
enz. Geen zinnig mens in onze WestEuropese samenleving die deze kerntaken
zou durven betwisten.
De laatste decennia doen onze talloze overheden echter veel meer. Ze gaan onder
meer massaal investeren in sport- en recreatie-infrastructuur, kopen natuurdomeinen
op en poten hier en daar cultuurtempels
neer. Ook ik kon me hierin vaak vinden, al
had ik meestal bedenkingen bij de grootsheid en de opportuniteit van bepaalde projecten.
Bepaalde projectsubsidies kunnen ongetwijfeld nuttig zijn, maar de oeverloze subsidies die de laatste jaren met gulle hand
als het ‘manna’ boven Vlaanderen werden
uitgestrooid, werken afstompend. We moeten uiteraard onze sport, jeugd- en cultuurverenigingen ondersteunen, maar gratis is
op termijn niet goed voor de mensen.
De federale staat is al een tijdje aan het
afslanken, en ook Kris Peeters begint te
beseffen dat hij prioriteiten moet stellen en
één en ander zal moeten terugschroeven.
Bepaalde provincies en gemeenten hebben
het blijkbaar nog niét begrepen. Ze blijven
maar ambtenaren recruteren , en dit volgens het bekend en simplistisch gedachtengoed: “wij gaan het voor de mensen zelf
organiseren”.
Of hoe het socialisme de hand reikt aan de
Romeinse keizers...

Minister Van Quickenborne op
bezoek in Poperinge
In het gezelschap van Sabien bracht minister Van
Quickenborne op 19 oktober ll. een bezoek aan het
woon-en zorgcentrum OLV Gasthuis vzw te
Poperinge. Directeur Frank Hauspie en voorzitter van
de Raad van Bestuur Lieven Delvoye stelden de instelling voor, waarna een interessante én amusante rondleiding tot bij de bewoners volgde.

Sabien onthoudt o.a. dat de roep naar vrijwilligers heel
luid is! Wie zich graag zou inzetten als begeleider bij
wandelingen, chauffeur van het busje, hulp bij de
maaltijden, enz.: aarzel niet en geef een seintje!
(foto: vlnr: Laurent Hoornaert, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van
Quickenborne en Frank Hauspie aan de praat met een bewoner )

Contactgegevens
Sabien Lahaye-Battheu
Casselstraat 252 • 8970 Poperinge
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Bureel
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Tel. : 02 549 85 75 • Fax : 02 549.85.54
E-mail : sabien.battheu@primusnet.be
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