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N-VA-voorstel wordt aangenomen

Merksplas tekent SAVE-charter voor
veilig verkeer
Concreet worden volgende punten

Beste Spetsers,
N-VA Merksplas miste de start
van 2017 zeker niet. Onze valentijnshartjes wisten jullie weer te
bekoren en dat is nog maar de
eerste van vele activiteiten op de
agenda. Wij hopen jullie daar - net
zoals de voorbije jaren – weer
massaal tegen te komen. Zoals op
ons luxeontbijt op 14 mei.
In dit blad zal je lezen wat de
N-VA de voorbije tijd verwezenlijkte in onze gemeente. De
N-VA-mandatarissen staan elke
dag klaar voor jullie. Hun weloverwogen beslissingen zorgen voor
een beter Merksplas en stuwen
onze gemeente vooruit.
Helaas deelt de meerderheid niet
altijd de mening van onze partij.
Daardoor werden verschillende belangrijke punten nog niet
gerealiseerd. Hopelijk kunnen
we dit jaar nog meer en beter
samenwerken. Als we vooruitgang
boeken met alle partijen, komt dat
iedereen in Merksplas ten goede.
Wil je zelf graag een probleem
of idee aankaarten met ons? Dat
kan! Jouw stem is voor ons heel
belangrijk om vooruitgang te realiseren. Stuur dus gerust een mailtje
naar merksplas@n-va.be.
Marc Peeraer
Voorzitter N-VA Merksplas

In januari vorig jaar stelde N-VAMerksplas
uitgewerkt:
voor dat onze gemeente het SAVE-charter zou ondertekenen. Daarmee zou het
 De gemeente maakt een verkeersbestuur een duidelijk signaal geven dat het
analyse op en evalueert die.
de verkeersveiligheid in onze gemeente wil
verhogen. Na een eerdere aarzeling, ging
 Het STOP-principe, waarbij de
het schepencollege in op ons voorstel.
prioriteit eerst naar stappen, dan
trappen (fiets), openbaar vervoer als
Door dit charter te ondertekenen,
laatste naar personenwagens gaat,
engageert Merksplas zich om een actieplan
wordt toegepast
voor verkeersveiligheid uit te werken.
Dat gebeurt onder het motto: ‘Samen
 Het mobiliteitsbeleid wordt afgestemd
Actief voor Veilig Verkeer’. Elke weggeop kinderen en jongeren.
bruiker – en jongeren en kinderen in het
bijzonder – zal daar de vruchten van pluk-  Het handhaven van veilig verkeer wordt
ken. Het eerste concrete element van het
een prioriteit.
plan is een samenwerking met de verenging Ouders voor Verongelukte Kinderen
 De gemeente en de beleidsverantwoorom de verkeersveiligheid te verhogen.
delijke vertolken een voorbeeldfunctie.

 Merksplas gaat actief sensibiliseren en
opvoeden op vlak van veilig verkeer.

 Er komt meer en betere aandacht voor
de opvang van verkeersslachtoffers.

De N-VA is blij dat het gemeentebestuur
onze ideeën over verkeersveiligheid mee
wil uitvoeren. We blijven het SAVE-charter en alle andere initiatieven voor veilig
verkeer van zeer nabij volgen. Voor vragen
kan je steeds bij onze fractie terecht.

Op de agenda
14 mei: luxeontbijt
11 juli: viering Vlaamse feestdag
2 september: N-VA Merksplas toert door de verschillende wijken van de gemeente
Meer info op www.n-va.be/merksplas
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Ook in de oppositie maakt de N-VA het verschil
In 2012 kon u ons verkiezingsprogramma wel smaken, want de N-VA werd meteen de tweede partij in
Merksplas. Dat was helaas onvoldoende om een zitje op de meerderheidsbanken te veroveren. Toch slaagden
we erin om de meerderheid te overtuigen om enkele van onze programmapunten in de praktijk te brengen.
De lichtvervuiling die de glasbouw
voortbrengt, was al lang een doorn in het oog
van velen. Dankzij ons aandringen, is er nu
een strengere regelgeving hiervoor.

Al sinds onze allereerste activiteit – een
wandeling met de kabinetschef van minister
Geert Bourgeois – dringt N-VA Merksplas
aan op een toekomst voor de Kolonie. Mede
daardoor geraakt het dossier eindelijk van de
grond en ziet die toekomst er mooi uit.

Onze aandacht voor veilig verkeer zorgde
ervoor dat de gemeente het SAVE-charter
ondertekende (zei pagina 1). Er komt ook een
schoolroutenetwerk zodat ouders de meest
veilige weg naar school kunnen vinden.

N-VA Merksplas zorgde voor meer financiële
transparantie door succesvol aan te dringen
op een speciale commissie die de gemeentelijke
budgetten onder de loep houdt. Het was ook
de N-VA die de gemeente erop wees om de
meerjarenplanning secuur te bewaken.

We zijn ook blij dat Merksplas inspanningen
heeft geleverd om het label van ‘Fair Trade’gemeente te halen. De N-VA vindt dat eerlijke
en lokale handel gestimuleerd moet worden.

De N-VA kreeg het gemeentebestuur zover om
het buurtinformatienetwerk (BIN) opnieuw
te activeren. Inmiddels is Merksplas de meest
actieve BIN-gemeente van de hele politiezone.

Op ons verzoek is de infogids voor senioren
voortaan op een groot lettertype beschikbaar.
Zo is de gids toegankelijker voor heel wat
ouderen.

merksplas@n-va.be

Een campagne over orgaandonatie,
cursussen EHBO en de oprichting van een
gezondheidsraad. Dat waren in 2012 drie
N-VA-speerpunten op vlak van gezondheid.
Anno 2017 is ook de meerderheid van het nut
hiervan overtuigd. Een pluim ook voor de
vrijwilligers van de gezondheidsraad die tal
van projecten op poten zetten en begeleidden.

Door onze niet aflatende vraag om de
jeugdlokalen brandveilig te maken, zorgde
de gemeente voor tal van aanpassingen aan de
lokalen. Een stevige vooruitgang, al wachten
we wel nog op een alles overkoepelend plan
voor brandveiligheid.

 m meer inwoners te betrekken bij het
O
socioculturele en sportieve gebeuren in
Merksplas, deed de N-VA het voorstel
om een publieksprijs uit te reiken bij de
laureatenviering. Ook dit jaar kan je weer via
de website van de gemeente stemmen op jouw
favoriet.

Begin 2013 was er een grote wachtlijst van
werken die die nog moesten gebeuren in
de sporthal. De N-VA voerde de druk op
en vroeg de lijsten op. Daardoor zette de
gemeente meer spoed achter de nog af te
vinken punten.

De N-VA overtuigde het gemeentebestuur
van het nut van bewegingstoestellen voor
senioren. Ondertussen staan die er al een
tijdje. En ze worden vaak gebruikt …

Heb jij nog ideeën over hoe we Merksplas beter,
mooier, gezonder, leuker kunnen maken?
Laat het ons zeker weten via merksplas@n-va.be.
We bekijken dan hoe we dit kunnen realiseren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Moet Merkplas fuseren met Rijkevorsel?
Vlaanderen stimuleert een vrijwillige gemeentelijke fusie met de belofte van 500 euro schuldvermindering
per inwoner. Moet Merksplas dan maar samengaan met bijvoorbeeld Rijkevorsel? N-VA Merksplas vindt dat
dit momenteel niet aan de orde is. Al kunnen veranderende omstandigheden die visie doen kantelen.
Als Merksplas in de toekomst nood heeft
aan meer specialisten over thema’s die de
gemeente overstijgen, is een fusie wellicht
wel interessant. Ook een groter draagvlak
bij de bevolking en garanties
dat de sociale, culturele en historische
eigenheid van Merksplas behouden blijft
in een fusie, is voor de N-VA cruciaal.

Geen fusie, wel betere samenwerking
We zijn wel voorstander van meer samenwerking met andere gemeenten als dat
voordelen biedt voor de burger. Zo werken
we al met 26 andere gemeenten samen op

vlak van dataveiligheid. Ook initiatieven
op het niveau van de Stadsregio Turnhout
houden we in de gaten. Hoe dan ook kan
dit alleen maar als het specifieke karakter
van Merksplas gevrijwaard wordt.
Als een fusie in de toekomst toch op tafel
komt, is een garantie van de dienstverlening t.o.v. redelijke kost een basismotivatie
voor de N-VA. En dan nog kan zo’n fusie
er alleen maar komen als een grote
meerderheid van de bevolking zich daarin
kan vinden.

N-VA Merksplas doet het een maand zonder alcohol
N-VA-bestuursleden Harrie, Marc en Tine deden in februari mee
met Tournée Minérale. Dit initiatief van de Stichting tegen Kanker
en de Druglijn brengt de gevaren van teveel alcohol onder de aandacht. In Merksplas organiseerde de gezondheidsraad daarom een
workshop over het maken van ‘mocktails’, drankjes zonder alcohol.
De workshop vond plaats op 15 februari en was een schot in de roos. Meer dan
30 mensen, bestuursleden van verenigingen en andere geïnteresseerden maakten
elk drie mocktails. Het is nu aan hen om de in totaal elf recepten die ze meekregen
te introduceren op feestjes en recepties.

Geen cocktails maar ‘mocktails’ in februari!

De N-VA is een groot pleitbezorger van een gezonde levensstijl. Wie gezond eet en
drinkt, slaapt beter, heeft meer energie, voelt zich fitter, verliest gewicht, spaart geld
uit én hoeft zich geen zorgen te maken over katers na een zwaar avondje. We zijn
ervan overtuigd dat Tournée Minérale volgend jaar nog meer mensen kan
overtuigen om eens een maandje in het water te vliegen in plaats van in de alcohol.

Gevangenis wordt gerenoveerd
Jarenlang was er onduidelijkheid over de toekomst van de gevangenis. Kwam er nu een nieuwe naast de
huidige site of zou men het gebouw renoveren? De kogel is nu eindelijk door de kerk. De keuze valt op
renovatie. Dat is zeer goed nieuws voor de vele Spetsers die in de gevangenis werken.
De vleugels van het historische gebouw zullen in verschillende fasen een
opknapbeurt krijgen. Na de renovatie zal de gevangenis plaats bieden aan
400 gedetineerden. Specifieke aandacht is er voor personen met een aangepast
profiel zoals langgestraften, ouderen en gedetineerden met specifieke psychische
aandoeningen. De soms schrijnende situaties van de gedetineerden en de
moeilijke werkomstandigheden van de cipiers zouden tegen dan voltooid
verleden tijd moeten zijn.
Nu er duidelijkheid is over de toekomst van de gevangenis, kan de gemeente
ook aan de slag met de plannen voor de bouw van woningen in de buurt.
De N-VA-gemeenteraadsleden volgen de ontwikkeling van en rond de
gevangenis van nabij op. Ze zijn altijd bereikbaar vragen of opmerkingen hierover.

www.n-va.be/merksplas

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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