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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Spetser

Uw N-VA-verkozenen hebben er  
ondertussen bijna een jaar in de  
gemeenteraad opzitten. Ze deden 
verschillende voorstellen en  
vuurden al heel wat vragen af.  
Ook de volgende jaren zullen we 
constructief weerwerk blijven bieden 
aan de bestuursmeerderheid. 

N-VA Merksplas zat de afgelopen  
maanden niet stil. Met tal van 
activiteiten werd het een drukke 
periode. Denk maar aan ons 
ontbijt en de Vlaamse feestdag. U 
leest er meer over in dit 
huis-aan-huisblad. 

Heeft u zin om mee uw schouders 
te zetten onder het N-VA- 
project in Merksplas?  
Neem dan contact op via 
merksplas@n-va.be.  
Samen werken we aan  
de verandering!

Tom Janssen
Afdelingsvoorzitter

N-VA ijvert voor veilige schoolomgevingen (p. 3)Vier vragen aan Tine van der Vloet (p. 2)

Meer weten over 
N-VA Merksplas?

 merksplas@n-va.be
 www.n-va.be/merksplas 
 N-VA Merksplas 

Ontbijt N-VA Merksplas groot succes 
Met meer dan 100 aanwezigen was 
ons jaarlijkse ontbijt een groot succes. 
Bedankt aan alle aanwezigen! Noteer  
7 juni 2020 alvast in uw agenda voor 
een volgende editie. 

Groot feest op 11 juli
Op 11 juli bezorgden we in de voormiddag 
inwoners die de Vlaamse leeuwenvlag 
hadden uithangen een bedankje. In 
de namiddag verzamelden we aan het 
gemeentehuis om gezellig bij te praten 
onder het genot van een drankje. Voor 
de kinderen waren volkspelen uit 
grootmoeders tijd voorzien. Maar die 
vielen duidelijk bij jong én oud in de 
smaak.

Levensloop op 22 en 23 juni 
In het weekend van 22 en 23 juni vond in het 
stadspark van Turnhout Levensloop plaats. 
Een prachtig initiatief ten voordele van de 
Stichting tegen Kanker. N-VA-bestuurslid 
Sonja Meyvis zet zich elk jaar in voor Levens-
loop. We gingen haar een hart onder de riem 
steken.

N-VA Merksplas in beeld
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Vier vragen aan Vlaams  
volksvertegenwoordiger  
Tine van der Vloet
In de zomerperiode schakelen parlementsleden 
enkele versnellingen lager. Althans, zo wil de 
perceptie het. Maar strookt dat beeld wel met de 
werkelijkheid? Wij staken ons licht op bij Tine 
van der Vloet en kwamen al snel tot de conclusie 
dat schijn nog altijd kan bedriegen.

Tine, na een intensieve legislatuur en twee slopende  
verkiezingscampagnes kunnen we het ons niet voorstellen 
dat de riem er niet even af mocht. Heb je jezelf wat vakantie 
gegund?

Tine: “Toch wel. Twee weken heb ik er de stekker uitgetrokken 
om samen met mijn gezin te genieten onder de Spaanse 
zon. Ruimschoots voldoende om de batterijen op te laden 
en er weer keihard tegenaan te gaan. Dat is nu eenmaal de 
aard van het beestje.”
 
Hoe heb je de vrijgekomen tijd verder benut in de  
zomermaanden? 
Tine: “Tijdens het parlementaire jaar ligt het werktempo 
hoog en vliegt de tijd voorbij. Daardoor blijven er al eens 
zaken liggen. De voorbije maanden kon ik op dat vlak mijn 
schade inhalen en wat bijlezen. Het parlementaire werk 
werd inderdaad op een lager pitje gezet, maar dat wil niet 
zeggen dat ik op mijn lauweren ben gaan rusten. Het leven 
gaat voort en de pijnpunten in de welzijnssector blijven. 
De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg werken zichzelf 
niet weg. Ik vind het belangrijk om voeling te houden 
met het werkveld en de vinger aan de pols te houden. 
Daarom plande ik enkele werkbezoeken in en liep ik een 
Voka Zomerstage bij Dienstenthuis Turnhout, het groot-
ste dienstenchequebedrijf in de Kempen. Daar heb ik met 
mijn eigen ogen kunnen vaststellen hoe goed thuishulpen 
functioneren in een professioneel, sociaal en persoonlijk 
kader. Verder stond mijn deur altijd open voor iedereen die 
graag van gedachten wil wisselen over welzijnsthema’s. De 
mensen weten dat ze aan mij een luisterend oor en klank-
bord hebben.” 

Voor het beleidsdomein welzijn mocht je met jouw expertise 
plaatsnemen aan de onderhandelingstafel voor de vorming 
van een nieuwe Vlaamse Regering. Ook dat vergde toch wel 
wat huiswerk?
 
Tine: “De startnota en de keuze om opnieuw in zee te gaan 
met CD&V en Open Vld waren maar een begin. Er stond 
een regering in de steigers, maar de weg naar een regeer- 
akkoord was nog lang. Een vijftiental werkgroepen boog 
zich over verschillende domeinen. Ik mocht mee aanschuiven 
bij de regeringsonderhandelingen over welzijn. Dat doe je 
uiteraard niet onvoorbereid. Daar ging heel wat lectuur 
en overleg aan vooraf. Dat vroeg een inspanning, maar de 
voldoening was navenant. We wilden meer dan ooit onze 
stempel drukken op het toekomstige welzijnsbeleid en daar 
zijn we in geslaagd.” 
 
We weten dat het lokale niveau je nauw aan het hart ligt. 
Ook daar lag en ligt er werk op de plank? 
 Tine: “Zeker en vast. Er kwamen regelmatig vragen binnen 
van Spetsers over lokale aangelegenheden. Daar probeerde ik 
zo goed mogelijk op te antwoorden of ik bracht de persoon 
in kwestie een bezoekje. Aan dat menselijk contact hecht ik 
veel belang.”  
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N-VA blijft aandringen op meer  
verkeersveiligheid in schoolomgevingen
De vorige Vlaamse Regering maakte op vraag van 
minister Ben Weyts een half miljoen euro vrij om  
63 schoolomgevingen in veertien gemeenten veiliger 
te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 
tien miljoen euro voor lokale besturen die investeren in 
de verkeersveiligheid op lokale wegen in 
schoolomgevingen. En dat volgens het principe  
‘één euro voor één euro’: voor elke euro die het 
gemeentebestuur investeert in de verkeersveiligheid 
van een schoolomgeving, legt de Vlaamse overheid  
er een euro naast. 

Nieuw schooljaar van start zonder ingrepen 
Minister Weyts spoorde alle lokale besturen, die nog geen 
dossier hebben ingediend, aan om deze kans met beide handen 
te grijpen. Een boodschap die enkele maanden geleden niet 
in dovemansoren viel bij gemeenteraadsleden Luc Holthof en 
Tine van der Vloet. Zij plaatsten de verkeersveiligheid in de 
schoolomgevingen tot twee keer toe hoog op de agenda van de 
gemeenteraad. Maar voorlopig lijkt er geen doorbraak te komen 
in het dossier. “Ons voorstel is op de tafel van de  
Gemeentelijke Adviesraad Verkeer beland. We gaan ervan uit 
dat de adviesraad het dossier grondig bekeken heeft, maar de 
eindconclusie laat op zich wachten. Dat betreuren we”, leggen 
Luc Holthof en  Tine van der Vloet uit. De tijd begint te dringen. 
“Het nieuwe schooljaar is ondertussen enkele weken onderweg. 
We hebben dus een mooie kans laten liggen om onze kinderen 
en hun ouders veiliger op pad te sturen. We blijven dan ook 
hopen dat de gemeente op korte termijn werk gaat maken van 
de verkeersveiligheid in de omgeving van de drie scholen. 

Het gaat ook helemaal niet om grote infrastructuurprojecten die 
tijdrovende procedures moeten doorlopen, maar wel om kleine 
ingrepen die snel resultaat opleveren en een wereld van verschil 
kunnen maken”, klinkt bij de gemeenteraadsleden. 

N-VA dringt aan op actie
Veertien Vlaamse gemeenten geven alvast het goede voorbeeld 
en investeren op diverse manieren in meer verkeersveiligheid 
aan de schoolpoort. “Merksplas mag de boot niet missen. De 
veiligheid van onze kinderen is onbetaalbaar. De Vlaamse 
Regering is bereid om een stevige duit in het zakje te doen. 
Maar eerst moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen 
en over de brug komen. N-VA Merksplas zal op dezelfde nagel 
blijven kloppen en ijveren voor veilige schoolomgevingen. Voor 
ons is verkeersveiligheid en de veiligheid van onze kinderen van 
groot belang”, besluiten Luc en Tine. 

Steun onze afdeling en word lid 
via N-VA Merksplas
Wilt u ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de 
lokale afdeling. 

Contacteer ons via merksplas@n-va.be of spreek onze bestuurs- 
leden aan. Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 
euro. Bent u jonger dan 30 jaar? Dan betaalt u 5 euro. 

Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE22 9730 1921 7047.



Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


