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De N-VA-leden gingen
onze lokale natuur
in Merksplas Kolonie
verkennen.
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We doen
graag mee
aan de actie
‘schenk elkaar
een lichtje’.

Onze N-VA’ers
bezorgen u het
huis-aan-huisblad.

Onze N-VA-leden- en bestuursleden ondersteunen de lokale handelaars tijdens de coronacrisis met een lekkere afhaalmaaltijd.

Beste Spetser
De eindejaarperiode is intussen aangebroken. We kijken terug op een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin het
coronavirus ons leven flink door elkaar schudde. Een jaar waarin we beroep moesten doen op onze burgerzin om vele angsten te overwinnen.
In naam van het ganse N-VA-bestuur wens ik u een fijn eindejaar en een prachtig, vreugdevol, maar vooral gezond 2021.
Daarnaast wil ik graag ook nog onze N-VA-gemeenteraadsleden bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijden.
Communicatie en transparantie over de getroffen maatregelen en de gevolgen ervan, bleken eens te meer belangrijk
voor al onze inwoners. Van zelfstandigen tot vrije beroepen en handelaars.
Samen komen we hierdoor! Hou het veilig.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 december.

Tom Janssen
Voorzitter
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Resultaten openbare werken blijven uit

Luc Holthof
Gemeenteraadslid

Dat de rioleringswerken in onze gemeente recent zijn uitgevoerd, vindt iedereen een goede zaak. Toch leert een rondvraag bij
de buurtbewoners ons dat er veel ongenoegen is over de uitgevoerde werken. N-VA-gemeenteraadslid Luc Holthof probeert een
aantal zaken te verduidelijken.

Waarom moeten de grachten open zijn?
“De Vlaamse overheid stimuleert gemeenten om dat soort
werken op die manier uit te voeren. Om aanspraak te maken op
subsidies, eist de Vlaamse overheid dat de grachten open zijn
zodat het oppervlaktewater beter kan insijpelen. Ook na de
werken moeten de grachten open blijven.”
“In de Hoevestraat zijn er op veel plaatsen geen open grachten
wegens plaatsgebrek door aanwezigheid van een gasleiding, stelde
de burgemeester op de gemeenteraad van januari. Nochtans
blijkt dat heel wat inwoners de gracht aan hun eigendom zelf
hebben dichtgelegd. Het hoofd van de technische dienst heeft
ons de plannen bezorgd. Die gaan we bekijken en analyseren.
Wordt zeker vervolgd.”

Waarom is open en helder communiceren zo moeilijk voor
het huidige bestuur?
“Sinds de werken opgestart zijn, loopt de communicatie met de
buurt mank. Inwoners hadden heel wat vragen, maar kregen
daar geen duidelijke antwoorden op. Dat de bevoegde schepen
niet verlegen is voor een grote uitspraak, weten we intussen. Ik
denk dat hij daarmee indruk wil maken bij onze inwoners.
Ofwel is het gewoon onkunde. Ook in het dossier van de bomen
in de Wolfstraat is er een gebrek aan heldere communicatie.”

Waarom neemt het gemeentebestuur ondoordachte
beslissingen over de bomen in de Wolfstraat?
“In de Wolfstraat, waar eiken staan, mogen de grachten wel
dicht volgens de burgemeester. Dat een hele reeks eikenbomen
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aan de andere kant moet verdwijnen, is een bijzonder cynisch.
Dat stoot terecht op veel weerstand bij de bewoners. De nieuwe
boompjes die in de plaats komen, zijn slechts een schrale troost.
Zeker als je weet hoe lang het duurt vooraleer de bomen volwassen
zijn en hun ecologische functie kunnen vervullen.”
“Onze N-VA-fractie bracht het dossier ter sprake op de gemeenteraad. Samen met de buurtbewoners uit de Wolfstraat, werd er
verzet opgestart. Met succes, zo blijkt. Het gemeentebestuur
heeft beslist dat de eiken mogen blijven en men op zoek gaat
naar een andere oplossing.”

Hoe zit het met de afwerking van de grachten en de
bermen?
“De aannemer zaaide gras op de bermen, maar het resultaat is
niet fraai. De grond is onvoldoende aangedrukt, waardoor er
op veel plaatsen geen gras groeit. Hetzelfde geldt voor de
grachten. De meeste buurtbewoners die een aannemer onder
de arm namen om hun aansluiting te regelen, bevestigen de
slordigheid waarmee de bermen en grachten zijn afgewerkt. Tot
slot moeten ook nog de nutsvoorzieningen voor distributie en
internet heraangelegd. Ook dat laat zeer lang op zich wachten.”

Komt er een snelheidsbeperking in de Werfstraat?
“Na de verkeersdrempels in de Wolfstraat, liggen er nu ook twee
in de Werfstraat. Beide straten zijn lange, rechte stukken weg en
nodigen uit tot snel rijden. We zijn blij dat het gemeentebestuur
eindelijk actie ondernomen heeft op dat vlak door een snelheidsbeperking van 50 km/u op te leggen. N-VA Merksplas ijverde
daar al een tijdje voor.”
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Kloosterstraat = schoolstraat

Tine van der Vloet,
fractievoorzitter

Sinds 1 september is een deel van de Kloosterstraat ingericht
als schoolstraat. Iets wat onze N-VA-fractie uiteraard
toejuicht. De meerderheid bekijkt de huidige situatie
vooraleer ze een definitieve beslissing neemt.
Bij het begin en einde van iedere schooldag wordt de straat
volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Die maatregel
zorgt voor een aangename en veiligere schoolomgeving. Dat is
iets wat N-VA Merksplas hoog in het vaandel draagt. Kinderen
moeten op een veilige manier naar school kunnen.
Hopelijk verloopt de testfase vlot en neemt men nadien een
beslissing in functie van de veiligheid van onze schoolgaande
kinderen. Het is absoluut niet uitgesloten dat er in de toekomst
nog meer straten in schoolomgevingen volgen. Hoe meer
veiligheid rond een school, hoe beter!

Bouwen op de voetbalvelden in de Hoevestraat?
We keren even terug naar de gemeenteraad van 15 juni. Daar werd het patrimoniumdossier in de Hoevestraat
besproken. Het gemeentebestuur wil bouwen op de voormalige voetbalvelden. Nochtans mogen die gronden uitsluitend
gebruikt worden als sport- en recreatieterrein.
Bij de aanvatting van het punt vroeg ons gemeenteraadslid Luc Holthof om de akte van de gronden te mogen inkijken.
Dat bleek niet mogelijk. Ook het item verdagen naar de volgende zitting, zoals gemeenteraadslid Tine van der Vloet vroeg,
was volgens de burgemeester geen optie. Een verdacht zaakje… Uiteindelijk kregen we de bewuste akte, die dateert van vijftig
jaar geleden, toch in handen via de algemeen directeur.

Akte genegeerd
De gronden in de Hoevestraat zijn door een familie geschonken aan de gemeente, op voorwaarde dat ze enkel gebruikt worden
als sport- en recreatiegebied. Andere doeleinden zijn niet toegelaten. Het gemeentebestuur negeert de akte dus volledig.
Waarom is men daar niet open en transparant over? Wat heeft men te verbergen?
Als de gemeente van oordeel is dat er nood is aan extra
bouwplaatsen, eisen wij eerst een grondige discussie in
de adviesraad ruimtelijke ordening én in de
gemeenteraad. Nadien moet er een strategisch plan
uitgewerkt worden, gesteund door alle geledingen van
de gemeenteraad. De toekomst en het welzijn van al
onze inwoners hangt daarvan af.

Advocaten ingeschakeld
Ondertussen loopt de zaak nog steeds. Op de
gemeenteraad van oktober vroeg onze N-VA-fractie naar
een stand van zaken. De schenkers van de gronden hebben
een advocaat ingeschakeld. Maar omdat de gemeente wil
doorgaan met hun plannen, is ze van plan om hetzelfde
te doen. N-VA vindt het zeer jammer dat de wens van de
oorspronkelijke schenkers niet gerespecteerd wordt. Op
die manier dreigt een mooi stukje open ruimte in onze
gemeente verloren te gaan.
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

