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Organisatie  
gemachtigde  
opzichters verbetert

Tijdens de kermisperiode hielpen 
politieagenten kinderen over-
steken omdat de gemachtigde 
opzichters afwezig waren. 

De N-VA vroeg of de politie ook 
kan invallen buiten de kermis- 
periode als dat nodig moest 
blijken. Nu wordt daarvoor nog 
een beroep gedaan op gemeente-
personeel en vrijwilligers. 

Enkel in de Leopoldstraat helpt 
een agent de kinderen overste-
ken.

Het gemeentebestuur beloofde te 
bekijken hoe ze bemanning van 
de oversteekplaatsen beter kan 
verzekeren. In de toekomst zullen 
vervangingen gegarandeerd wor-
den, zegt de burgemeester zelfs. 

De wijkpost zou de coördinatie 
hiervan op zich nemen. Hiervoor 
is al iemand in opleiding binnen 
onze politiezone. N-VA Merksplas 
juicht dit initiatief toe.

N-VA Merksplas wenst je een prachtig 2017!
Een goede gezondheid, daar gaan we vanuit in 2017!  
Daarnaast hoop ik dat politici en inwoners van Merksplas 
het komende jaar heel wat kunnen realiseren voor 
Merksplas.

Koen Verheyen, gemeenteraadslid

2017 belooft een jaar te worden met grote uitdagingen. Met een 
nieuwe stroom aan vluchtelingen die weldra voor de poorten 
van Vlaanderen en ook Merksplas zullen staan, is er een dui-
delijke visie op integratie nodig. Gelukkig heeft N-VA-staats-
secretaris Theo Francken zo’n visie. Maar ook Merksplas moet 
daar werk van maken. Onze gemeente heeft nood aan meer 
dan wat onsamenhangende acties, want we krijgen aan een 
nog sneller tempo te maken met een grote culturele diversiteit. 

Jans Gysels, gemeenteraadslid

Ik wens alle Spetsers een voorspoedig 2017. Laten we tijdens 
de feestdagen ook ons hart toedragen aan wie in armoede of 
eenzaamheid leeft en ook hen een gelukzalig 2017 toewensen.

Marc Peeraer, voorzitter N-VA Merksplas

Ik wens u voor 2017: 12 maanden vreugde, 52 weken plezier, 
365 dagen succes, 8 760 uren een goede gezondheid.  
Kortom … een gelukkig nieuw jaar!

Tine van der Vloet,  
gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid

In de OCMW-raad merkt ik geregeld dat niet iedereen 
onze voorthollende maatschappij kan bijbenen: jongeren, 
senioren, alleenstaande ouders met kinderen, gezinnen 
en ontheemden. Ik wens dat 2017 voor deze mensen, die 
dreigen op de rand van de samenleving te belanden, een 
nieuw begin kan zijn voor een mooie toekomst en een beter 
leven. Voor alle Spetsers wens ik in 2017 vooral geluk, sterke 
familiebanden, leuke vrienden en een goede gezondheid. 

Hugo Cornelis, OCMW-raadslid

Veilig schoolroutenetwerk p.2 N-VA Merksplas bezoekt parlement p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN. 3DENKEN.DURVEN.DOEN.

merksplas@n-va.be www.n-va.be/merksplas

Zwart Goor
N-VA wil inhaalverbod doortrekken 
naar hoofdingang 
Voor de veiligheid van bewoners, personeel, bezoekers en leveranciers van het 
Zwart Goor is het aangewezen om het inhaalverbod op de Steenweg op Weelde 
uit te breiden tot voorbij het kruispunt met het Lipseinde. Hier zou de ingang 
best meegenomen worden. Dat is de stelling van N-VA-gemeenteraadslid Koen 
Verheyen.

Het raadslid merkt op dat de hoofdingang 
van het Zwart Goor niet in de zone met 
inhaalverbod ligt, terwijl daar toch 
dagelijks veel mensen passeren. N-VA 
Merksplas stelt daarom voor om ook 
daar een inhaalverbod in te voeren. 
Het schepencollege legt dit voor aan de 
Gemeentelijke Adviesraad Verkeer (GAV). 
We volgen dit dossier mee op en blijven ons 
inzetten voor jullie verkeersveiligheid!

Onduidelijkheid blijft
Bestuur past reglement 
gemeenschapscentrum niet aan
De N-VA vraagt het bestuur om duidelijkheid voor mensen 
die gebruik willen maken van het gemeenschapscentrum. 
Volgens het gebruiksreglement (wie mag wat doen) huur je een 
lokaal voor een dagdeel, maar dit komt niet overeen met het 
retributiereglement (wie moet wat betalen). Want daar spreekt 
men van een dag. 

Stel: je huurt een lokaal voor twee dagdelen. Dan betaal je 
volgens het retributiereglement twee keer het dagtarief. Maar 
in de praktijk gaat het er flexibel aan toe, waardoor er weinig 
duidelijkheid is over de exacte prijs. De N-VA vindt daarom dat 
de gebruiks- en retributiereglementen eenduidig moeten zijn om 
verwarring en willekeur te voorkomen. 

Helaas ziet het bestuur dit anders. De bestuursleden 
haalden argumenten aan als: “De reglementen zijn nu twee 

A4’tjes en dat willen we behouden.” Terwijl de N-VA enkel 
het woord ‘dagdelen’ aan de tekst wil toevoegen. Daar is 
zeker geen extra A4 voor nodig. Een ander argument was 
dat het bestuur de personeelsleden niet wilt belasten met een 
wijziging. Het personeel ondervindt echter geen invloed van het 
retributiereglement, dus ook dit argument is niet correct.

Veilig schoolroutenetwerk
Het schoolroutenetwerk bundelt de veiligste 
wegen naar de verschillende scholen. Het 
netwerk wordt nu opgenomen in het actieplan 
van 2017 in het kader van het SAVE-
charter, een initiatief van vzw Ouders van 
Verongelukte Kinderen. Merksplas tekent 
het charter op vraag van N-VA in afwachting 
van volgend jaar. Wij zijn verheugd dat 
onze niet aflatende inspanningen om het 
schoolroutenetwerk veiliger te maken beloond 
worden.

N-VA heeft heel wat in petto in 2017!

13 februari 2017
We herhalen onze jaarlijkse, succesvolle Valentijnsactie. Ook dit jaar 
verrassen we u weer met wat lekkers.

14 mei 2017
We heten u van harte welkom op ons N-VA-ontbijt.  

Geniet van de ochtend met een lekker ontbijt in aangenaam gezelschap.

2 september 2017
N-VA Merksplas toert volgend najaar langs de verschillende wijken van de gemeente.  
Graag gaan we daar het gesprek aan met u!

N-VA Merksplas  
@ het Vlaams Parlement
N-VA Merksplas en N-VA Beerse brachten op 12 oktober 
een boeiend bezoek aan het Vlaams Parlement samen 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet. 
Het was een succes! Na een rondleiding in de gangen 
van het parlement, een heerlijke lunch en een blik op 
de uitgebreide kunstcollectie, konden we de plenaire 
vergadering live volgen. Volgend jaar herhalen we deze 
uitstap. Gaat u dan ook mee? 

N-VA Merksplas toert 
Op 3 september trok N-VA Merksplas 
met paard en kar door verschillende 
wijken uit onze gemeenten. We boden 
de Spetsers een luisterend oor en trak-
teerden op een heerlijke (vegetarische) 
hamburger en een drankje. 

We zijn blij dat u ons heel wat vragen en ideeën 
toewierp. En we maakten meteen werk van uw 
suggesties! 

Zo zetten we de overhangende takken op de fiets- 
en voetpaden en de regelmatige afwezigheid van 
de gemachtigde overstekers voor onze kleinsten al 
op de politieke agenda. 

Wist je dat ...
 ... … de gemeente aan de inwoners vraagt om oog te hebben voor het onderhoud van hagen en struiken naast de openbare 
weg? Zo houden we de voet- en fietspaden voor iedereen veilig. Als je ergens hinder ondervindt van privébeplanting kan je dit 
altijd melden bij de technische dienst op telefoonnummer 014 63 94 36. Zij vragen dan aan de eigenaar om de haag of andere 
beplanting te snoeien.

… Merksplas-Kolonie voorgedragen wordt als Unesco-werelderfgoed in het dossier ‘Koloniën van Weldadigheid’?  
14 Nederlandse en Belgische partners ondertekenden het Unesco-charter, met als doel werelderfgoedstatus te  
bekomen voor de Koloniën.

N-VA Mersplas heeft naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar weer een aantal activiteiten op de planning staan. 
Noteer volgende data dus alvast in je agenda.

 De meest recente info over deze activiteiten vindt u op www.n-va.be/merksplas.

 Heeft u vragen of ideeën?

Contacteer ons dan via merksplas@n-va.be of spreek een van onze 
bestuursleden aan. We maken graag werk van wat er leeft bij jullie!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


