
 

Tussen 2010 en 2016 konden buurtbewoners,  

verenigingen en andere betrokkenen op geen enkele 

manier deze visie mee vorm geven, ‘op maat van Halle’.  

De enigen die betrokken werden, waren Halse politici. In 

de ‘werkgroep PPS’ mochten ze echter tijdens en zelfs na 

de gunningsprocedure van de opdracht met niemand 

communiceren over PPS Halle, geen advies inwinnen of 

voorstellen aftoetsen. Anders dreigde het bestuur ermee 

hen niet langer te informeren over de stand van zaken.  

In andere gemeenten is net de stem van de bevolking (na 

bv. een openbaar infomoment) een van de 

gunningscriteria om een opdracht toe te wijzen.  

“Creëert een kans” is redelijk misplaatst. De verbindingsweg 

is er moeten komen om de woningbouw in de plannen van 

Van Roey mogelijk te maken. De twee gronden achter de 

school waar nu de 8 woningen op worden gebouwd, zijn 

destijds door de gemeente aangekocht voor de school. 

Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om er woningen op te 

zetten en de verbindingsweg zelf te leggen op het 

schoolterrein, waardoor dit een stuk kleiner werd. Hierdoor is 

de speelplaats een stuk kleiner geworden met amper ruimte 

voor spelen en speeltuigen, een te kleine zandbank, een te 

kleine luifel, amper groen, enz. 



  

“Meer groen” valt moeilijk te rijmen met de 

voorontwerpplannen: een groot stuk van de pastorijtuin 

verdwijnt onherroepelijk en de grote bomen op het 

dorpsplein moeten wijken voor de heraangelegde parking 

die netto geen enkele extra parkeermogelijkheid voorziet. 

Alleen aan de voorkant van de kerk komt er in de plannen 

“meer groen” bij, maar dat gaat ten koste van de 

broodnodige parkeerruimte voor kerkbezoekers, de horeca 

en de middenstanders in de buurt. De parking voor de kerk 

verdwijnt immers als de voorontwerpplannen worden 

uitgevoerd. Er is bij het opmaken van de plannen dus geen 

rekening gehouden met het gebruik van de reeds 

aanwezige parkeergelegenheid en de noden en 

bezorgdheden van de Hallenaars. 



 

De uitnodiging voor dit startoverleg viel pas twee werkdagen 

voor de bijeenkomst bij de betrokkenen in de bus. Op zo’n 

korte tijd is het niet mogelijk om bv. binnen de ouderraad van 

de school nog een overleg te organiseren. In de uitnodiging 

staat immers uitdrukkelijk dat slechts één persoon namens de 

vereniging aanwezig mag zijn. 

Wat de gemeente niet expliciet zegt, is dat het aantal 

wooneenheden in de Lindedreef opgetrokken wordt van 27 

naar 32, terwijl er net vanuit de Halse gemeenschap was 

aangegeven dat men 27 wooneenheden al te veel vond voor 

deze locatie. 

Een ‘informatiemoment’ is geen traject 

waarin ook de buurt betrokken wordt. Er 

wordt ook geen enkel engagement 

gegeven dat er iets zal gebeuren met de 

feedback uit de buurt en van de 

verenigingen die in juni aan de gemeente 

werd bezorgd. 

Dit klopt niet. Erfgoed heeft een aanpassing van de plannen gevraagd om de 

losstaande pastorij te bewaren. En ook Groen en Vlaams Belang hebben reeds 

laten weten dat de gemeente niet geluisterd heeft naar hun (alternatieve) 

voorstellen. Stan Meeussen (VB): “Dit is een flagrante leugen (…) Waarom niet 

eerlijk zeggen dat niet alle partijen achter deze meerderheidsvisie staan?” 



 

Dit klopt ook niet. De zaal is te klein en te laag voor toneelvoorstellingen. 

Verschillende verenigingen hebben reeds aangegeven dat het niet kan dat 

de wc’s ondergronds zijn. De verenigingen die nu gebruik maken van de 

pastorij (tot 20 dagen per maand) voor vergaderingen, kaartnamiddagen, 

enz. zullen er niet meer gebruik van kunnen maken. Er is veel te weinig 

parkeergelegenheid in de directe omgeving. Enz. 

De gemeente had in haar 

terugkoppeling aan de 

verenigingen op 21 september 

laten weten dat alle 

verenigingen betrokken zullen 

worden. De woorden waren nog 

maar net koud en de 

betrokkenheid van verenigingen 

wordt beperkt tot de 

toneelvereniging en de 

parochie. 

De gemeente creëert hiermee de indruk dat een 

renovatie van de pastorij niet zou kunnen als de 

zaal ergens anders komt. Dit klopt absoluut niet. 

Vanuit de gemeente kan deze renovatie perfect 

als een apart project opgestart worden met de 

middelen die ze uitspaart door een goedkopere 

zaal te bouwen naast de Markey met een 

logischer indeling die wel voldoet aan de noden 

van de verenigingen. 

Bovendien zegt de gemeente in deze 

bewonersbrief niets over Solarize, een Europees 

subsidieproject. In de toelichting aan de PPS 

Werkgroep en de gemeenteraadscommissie 

werd deze subsidie voor een pilootproject rond 

innovatieve energieprojecten als een van de 

belangrijkste argumenten aangehaald om te 

kiezen voor de pastorijtuin als locatie voor de 

dorpszaal. Zelfs binnen de meerderheidspartijen 

gaat men ervan uit dat met deze subsidies een 

groot deel van de renovatie van de pastorij 

betaald kan worden. Ook dit klopt niet. Dit blijkt 

o.a. uit het verslag van het schepencollege van 6 

maart, p. 7: “de kosten van 

standaardrenovatiewerken worden niet 

gefinancierd.”  

Waarom wordt dit dan wel zo door politici in 

gesprekken en e-mails aan Hallenaars gezegd? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


