
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 april.

Fietsstraat in de omgeving van Qworzo
De werken in de omgeving van Qworzo zijn afgerond. Het gemeentebestuur koos voor veilige fietsstraten. Auto’s moeten 
dus voortaan verplicht achter de fietsers blijven. Een goede zaak volgens N-VA Merksplas. 

Toch vinden we het jammer dat de Rodenbachstraat niet is meege-
nomen als fietsstraat. Die straat wordt in de week vaak gebruikt om 
naar school te fietsen en in het weekend naar de jeugdvereniging.

We bevraagden het bestuur daarover al meermaals, maar telkens 
zonder resultaat. Er zou in de toekomst wel een evaluatie komen, 
maar ook daar wilde de meerderheid nog geen definitieve datum 
voor vastleggen. Als het toch vergeten zou worden, is het aan de 
oppositie om hen daar op de gemeenteraad aan te herinneren, 
klonk het bij de burgemeester.

Beste Spetser
De coronapandemie is nog altijd hét 
gespreksonderwerp van deze tijd. Later 
zullen we terugdenken aan het leven voor 
en na het virus. Het staat vast dat niets 
nog hetzelfde zal zijn. We moeten dat 
lelijke beestje samen verslaan. Hou dus 
afstand, ontsmet je handen, draag een 
mondmasker enzovoort.

Vaccinatieproces gestart
Stilaan komen ook de vaccinaties op 
gang. Daarvoor kunnen we terecht in 
het vaccinatiecentrum in Weelde. Weet 
dat een gezond persoon duizend wensen 
heeft, een zieke maar één. Respect en 
voorzichtigheid zijn dus absoluut op zijn 
plaats. Naar goede gewoonte vinden jullie 
in deze editie enkele resultaten van de 
inspanningen van onze mandatarissen 

gedurende de afgelopen maanden, toe-
gelicht met een aantal mooie foto’s.

Bedankt!
Ik wil namens het voltallige bestuur van 
N-VA Merksplas iedereen bedanken die 
ook in deze moeilijke tijden aan het werk 
bleef. Dagelijkse taken, een huishouden, 
al dan niet van thuis werken, minder ont-

spanningsmogelijkheden, minder contact 
met je dierbaren,… het zijn zaken die 
toch wat van een mens vergen.

Hopelijk brengt 2021 het nieuwe 
normaal, ook voor Merksplas. Wat dat 
concreet inhoudt, blijft voorlopig nog een 
vraagteken. Weet dat onze N-VA-ploeg, 
zoals altijd, openstaat voor suggesties 
en constructieve feedback. Raadpleeg 
daarvoor zeker onze website of spreek 
één van onze mandatarissen aan.

Tom Janssen
Voorzitter
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De N-VA wil onze horeca steunen

De N-VA wil investeren in digitalisering

Van alle zelfstandige handelaars, kreeg vooral de horeca het afgelopen jaar 
hard te verduren. Zij moesten hun deuren maandenlang sluiten.

De N-VA stelde daarom voor om een gemeentelijke spaarkaart uit te geven die 
bruikbaar is in alle horecazaken met takeaway-service. Een volle spaarkaart kan 
ingediend worden in het gemeentehuis. De gemeente trekt uit de volle kaarten 
nadien een aantal winnaars die een cadeaubon kunnen winnen. Die kan weer 
gebruikt worden in de horecazaken die deelnemen aan de actie.

De meerderheid promoot ‘koop lokaal’, maar heeft voor de horeca geen extra 
initiatief over. We hebben dat aangekaart op de gemeenteraad van januari en vin-
den het zeer jammer dat die belangrijke doelgroep niet extra ondersteund wordt.

Digitaal vergaderen kende de afgelopen maanden een enorme opmars omwille 
van de coronacrisis. � uiswerken moet.

Voor het gemeentebestuur is digitaal vergaderen geen evidentie. Het organiseren 
van digitale gemeenteraden vindt men al helemaal ongewoon. De huidige tech-
nische installatie is onvoldoende om ‘streaming en recording’ professioneel waar 
te maken, zeker wanneer we in de toekomst opnieuw fysiek zouden vergaderen. 
Ook dan is het voor de N-VA belangrijk dat de burger in staat is om de gemeente-
raad van thuis uit te kunnen volgen.

Slechte verstaanbaarheid raadszaal aanpakken
Daarom legden we op de gemeenteraad van januari een vraag neer om te 
investeren in de huidige, slechte verstaanbaarheid in de raadzaal. Dat zou een 
oplossing kunnen zijn voor zowel gemeenteraadsleden, publiek als de pers. Toch 
vindt Leefbaar Merksplas die investering niet nodig. Bart Somers heeft het vaak 
over de ‘openbaarheid van bestuur’, maar zijn partijgenoot en burgemeester van 
Merksplas, hecht daar blijkbaar een stuk minder belang aan.

Maar wat blijkt nu? Sinds het digitaal vergaderen van de gemeenteraad, volgen 
veel meer burgers de gemeenteraad. De N-VA gelooft in openbaarheid van 
bestuur. Openbaarheid loont!

Het gemeentebestuur zegt nee!

Het gemeentebestuur zegt nee!

merksplas@n-va.be
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De N-VA wil adviesraden een échte stem geven

De N-VA wil niet enkel horeca op de Kolonie

Van alle gemeentelijke adviesraden is de GECORO (Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening) een raad die door de hogere overheid is geïnstalleerd 
om de kwaliteit van de gemeentelijke ordening te bevorderen.

Leefbaar Merksplas deed de afgelopen maanden meermaals haar beklag over hoe 
moeilijk het is om burgers te vinden die bereid zijn om zich te engageren. Nu er 
eens een stevig dossier op de agenda stond (het bouwproject in de Kerkstraat) en 
de leden van de vergadering ook zeer beslagen op het ijs kwamen, werden hun 
argumenten zomaar van tafel geveegd. 

In dialoog
Dat is een slag in het gezicht van de leden van deze adviesraad. Die mensen 
steken daar al hun tijd en energie in, waarna er uiteindelijk geen rekening wordt 
gehouden met de adviezen. Leefbaar Merksplas is wel bereid om in dialoog te 
gaan met de adviesgroep. En dat komt geen moment te vroeg. Laat ons hopen dat 
het niet opnieuw een dovemansgesprek wordt.

Een nieuw dossier op de Kolonie. Ditmaal zocht het gemeentebestuur kan-
didaten om 50 hotelkamers uit te baten. Dat men in volle coronacrisis op zoek 
gaat naar potentiële uitbaters, getuigt ofwel van veel lef ofwel van een gebrek 
aan realiteitszin. Het verdict liet niet lang op zich wachten. Welgeteld één 
kandidaat hee�  zich gemeld.

Het gemeentebestuur ging intussen in gesprek met die mensen. Over de inhoud 
van het gesprek en de vragen die gesteld werden, mogen wij niets weten. Er is 
geen verslag beschikbaar. Geen enkele openbaarheid, geen inzage, geen zeggen-
schap. Er gaat veel Vlaams geld naar de site van de Kolonie. Daarom blijft de 
N-VA erop aandringen om meer en beter te communiceren.

Sociale invulling?
Een andere belangrijke en fundamentele kritiek is dat we niet begrijpen waar-
om er niet breder wordt gekeken. Waarom zoekt men geen andere invullingen? 
Waarom wordt er enkel naar de horeca gekeken? Nog maar eens de horeca. N-VA 
Merksplas mist nog steeds een sociale invulling. Wij zijn van mening dat die 
prachtige site nog veel meer mogelijkheden heeft.

Het gemeentebestuur zegt nee!

Het gemeentebestuur zegt nee!

www.n-va.be/merksplas
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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