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Beste inwoner
De eindejaarperiode is inmiddels
aangebroken. Dat betekent voor
velen een drukke periode. In naam
van het ganse bestuur van N-VA
Merksplas wens ik u graag een
fijn eindejaar en een prachtig en
vreugdevol 2020.

Sofagesprek met Bert
Wollants over energie
Alles wat u altijd al wilde weten over energie

Ook in 2020 zal N-VA Merksplas
op een krachtige wijze oppositie
blijven voeren. Dat doen we door
op een constructieve wijze naar
voorstellen van het schepencollege
te kijken, maar ook door zelf met
eigen voorstellen te komen. Denk
maar aan dossiers rond veiligheid,
het financiële en sociale beleid,
toegankelijkheid, toerisme …
Daarnaast staan er ook al enkele
activiteiten op stapel. We organiseren
begin 2020 een sofagesprek over
duurzame energie en we brengen
met onze afdeling een bezoekje aan
het Vlaams Parlement.
U merkt het al, ook in 2020 zal
N-VA Merksplas hard werken
voor een mooier en aangenamer
Merksplas.
Tom Janssen
Afdelingsvoorzitter

Bert Wollants

Kamerlid
Energie-expert van de N-VA

Zondag 9 februari 2020

10 uur
GC De MARc/kT (Markt 1, 2330 Merksplas)

Meer weten over N-VA
Merksplas?

Heeft u een vraag voor Bert?
Mail uw vraag alvast naar tine.vandervloet@n-va.be
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Toegang
gratis!
Iedereen
welkom!
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Op welke thema’s legt Tine Van der Vloet
zich toe in het Vlaams Parlement?
Het grote publiek zal de bedrijvigheid in het
Vlaams Parlement vooral associëren met de
plenaire vergadering in de Koepelzaal, maar
het zwaartepunt van de politieke werkweek ligt
vooral in de commissies. Aan het begin van
de legislatuur wacht iedere politieke fractie de
taak om de puzzel van de commissieverdeling te
leggen. Elke volksvertegenwoordiger zet op basis
van expertise en interesse bepaalde commissies
op het verlanglijstje. Onze redacteur ging op
pad om te achterhalen in welke commissies
Vlaams volksvertegenwoordiger Tine Van der
Vloet de komende jaren zal zetelen en welke
doelstellingen ze vooropstelt.
Tine, in welke commissies zetel je de komende jaren?
Kortom, op welke thema’s ga je je deze bestuursperiode
toeleggen?
“Ik maak als effectief lid deel uit van de Commissie voor
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
en van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale
Economie, Wetenschap en Innovatie. In de Commissie
voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid ben ik plaatsvervangend lid. Een drukke agenda, maar dat doe ik met
plezier elke dag weer.”
Waar wil je in het parlement werk van maken?
“In de vorige zittingsperiode beschouwde ik het als mijn
missie om personen met een beperking een stem te geven
in het Vlaams Parlement. Ook de komende vijf jaar wil ik
mijn stempel drukken op het welzijnsbeleid in het algemeen
en gehandicaptenzorg in het bijzonder. Ik blijf commissiecoördinator voor de N-VA-fractie en die rol zal ik weer naar
best vermogen invullen. Ik wil de kwaliteit en de continuïteit
van onze commissiewerking verzekeren door duidelijke
werkafspraken te maken en élk lid te betrekken en uit te
spelen op zijn of haar sterke punten en thema’s. Het is aan
onze ploeg om het beleid van de minister van Welzijn een
duwtje in de juiste richting te geven. De commissie verzamelt
wekelijks op dinsdagnamiddag en zo nodig ook op woensdagvoormiddag.”
Wat wil je bereiken in de twee andere commissies?
“Ik wil me vooral toeleggen op de sociale thema’s die
duidelijke raakvlakken hebben met de welzijnssector:
arbeidszorg, arbeidshandicap, werk- en zorgtrajecten,
maatwerkbedrijven... Elke donderdagvoormiddag en
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-namiddag krijgen de commissieleden de kans om de
bevoegde minister op de rooster te leggen over haar beleid.
In de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
ben ik plaatsvervangend lid. De vijf vaste leden van de
N-VA-fractie trekken de kar, maar ook de plaatsvervangers
kunnen zich laten gelden. En dat ben ik ook van plan, met
specifieke aandacht voor zorgboerderijen, hulporganisaties
zoals Boeren op een Kruispunt en de problematiek van de
megastallen. Als inwoonster van een landelijke gemeente
als Merksplas weet ik maar al te goed hoe belangrijk de
landbouwsector is voor onze gemeente en voor de ganse
Kempense regio. Deze commissie komt wekelijks samen op
woensdagvoormiddag.”
Bedankt voor het fijne gesprek, Tine!
Meer weten?
Benieuwd hoe het eraan toegaat tijdens de commissies? Neem
dan zeker eens een kijkje op de website van het Vlaams Parlement
www.vlaamsparlement.be. Elke commissie heeft er een
eigen pagina. Verschillende commissiezalen zijn uitgerust met
automatische camera’s en livestreaming, zodat geïnteresseerden
de vergaderingen rechtstreeks kunnen volgen of later kunnen
herbekijken. De diensten van het Vlaams Parlement staan ook in
voor een integraal en woordelijk verslag. Daarin kan je alles nog
eens rustig nalezen en zo volledig op de hoogte blijven.
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Wist je dat …
d e Kolonie onze gemeente veel geld kost? De inmiddels failliete brasserie en B&B heeft nog voor 58 795 euro aan achterstallige
concessievergoedingen en 249 403 euro aan energiekosten openstaan. Een bedrag dat de gemeente wellicht nooit meer zal
terugzien. De gemeente kan bovendien niet terugvallen op de waarborg, want die blijkt nooit betaald te
zijn. Uw belastinggeld verdient een betere huisvader.
g emeenteraadslid Luc Holthof de marathon in New York heeft gelopen ten voordele van de Cliniclowns?
En dat in 4 uur, 52 minuten en 30 seconden. N-VA Merksplas is dan ook terecht trots op hem!
 -VA Merksplas het gemeentebestuur vroeg om de jaarlijkse kermis een
N
namiddag prikkelarm in te richten? Door een prikkelarm moment met
minder lichtflitsen, minder lawaai en meer tijd om op een attractie te
klimmen in te lassen, konden ook mensen met een beperking of gedragsstoornis volop genieten van een leuke kermiservaring. We hopen dat een
jaarlijkse traditie geboren is.
 -VA Merksplas op de gemeenteraad pleitte voor een hardere aanpak van
N
het gebruik en de verkoop van lachgas? Met resultaat: het gebruik of de verkoop van lachgas kan je
nu een GAS-boete opleveren. De maatregel is nodig, omdat het gebruik van lachgas tot ernstige
gezondheidsrisico’s kan leiden.
e en reflecterend huisnummer levens redt? De minuten die een huisarts, ziekenwagen, de brandweer of een
andere hulpdienst moet zoeken, vaak ‘s nachts of bij slecht weer, kunnen cruciaal zijn. Het is dus belangrijk
dat een huisnummer niet alleen voldoende groot is, maar ook zichtbaar is in het donker. N-VA Merkplas
stelde daarom voor dat er naast de eigen gepersonaliseerde huisnummers ook nieuwe grote, reflecterende
huisnummers komen.

Bestuurslid in de kijker

Wie is Stan Schellens?
Stan, wat moeten mensen zeker van je weten?
“Ik woon samen met Greet Willemsen in onze prachtige gemeente. Greet en ik hebben samen acht
kinderen en elf kleinkinderen. Ik ben opgegroeid in een gezin met elf kinderen in Herentals. Vroeger
deed ik aan wielrennen en nadien aan veldlopen. Samen met de zoon van Rik van Looy werd ik
provinciaal kampioen op de 4x800 meter. Een volledige marathon en vele halve marathons staan
ook op m’n palmares. Mijn dromen zijn vervuld door de Mont Ventoux te beklimmen en te leren bridgen.”
Ben je nu nog steeds zo sportief?
“Absoluut! Ik fiets nog steeds bij de Tenierkens. En voor een wandeling ben ik ook altijd te vinden. Maar er is meer. Greet
en ik engageren ons in vele groepen en voor heel wat activiteiten. Bijvoorbeeld voor Noah, waar we dansen, bewegen en
met de rolstoel gaan wandelen. Maar ook voor De Rode Antraciet, een vzw die ijvert voor sport en spel in de gevangenis.”
Wat wil je in de politiek bereiken?
“De politieke interesse is er altijd geweest. Mijn politiek engagement moest er dus ooit eens van komen (lacht). Ik wil me
vooral toeleggen op sociale thema’s.”
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Matthias Diependaele
Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts

Viceminister-president en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Vlaams minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme

Bart De Wever

Minister-president en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur,
ICT en Facilitair Management

Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter
Vlaams Parlement

