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N-VA Merksplas 
toert! 

N-VA Merksplas toert! 
De afgelopen maanden zaten onze 
mandatarissen weer niet stil. In de 
artikels in dit huis-aan-huisblad lees 
je welke initiatieven zij op politiek 
vlak namen. 

Om die actiepunten kracht bij te 
zetten, staan er ook enkele activi-
teiten op de planning. In september 
mogen jullie een nieuwe activiteit 
van ons verwachten! Volg zeker onze 
Facebookpagina en website  
www.n-va.be/merksplas voor 
meer info over onze activiteiten! 

Wij hopen jullie dan massaal te 
ontvangen voor een gezellige babbel 
en een drankje.

Marc Peeraer
Voorzitter N-VA Merksplas

N-VA Merksplas heeft de 
Gemeentelijk Adviesraad 
Verkeer (GAV) gevraagd 
om de verkeerssituatie in 
de Leest te bekijken. Op dit 
ogenblik is het niet duide-
lijk voor het drukke door-
gaande verkeer dat op deze 
kruispunten de voorrang 
van rechts geldt. Dit leidt 
dagelijks tot  
gevaarlijke situaties.

De N-VA vroeg de GAV om dit dossier zo 
spoedig mogelijk te bekijken en het advies 
over te brengen aan de gemeenteraad en 
het gemeentebestuur. Het is dan aan het 
schepencollege om dit advies op te volgen 
en de verkeerssituatie zo snel mogelijk 
weer veilig te maken voor alle Spetsers. 

Voorlopig geen extra verkeersborden
Het college wenst de algemene wegcode 
prioriteit te geven en het plaatsen van extra 
borden tot een minimum te beperken.  
Nu worden er enkel extra borden of  
wegmarkeringen aangebracht in straten 

die moeilijk zichtbaar zijn of straten waar 
zone 70 geldt. Volgens het college is dat 
in de Leest nu niet het geval.  Het college 
staat wel open voor onze vraag tot advies 
van de GAV, wat wij op prijs stellen. 

Zoals beloofd, blijft N-VA Merksplas 
zich inzetten voor een (verkeers)veiliger 
Merksplas. We willen daarom aan alle 
Spetsers vragen om gevaarlijke situaties 
te melden. Zowel aan de gemeente als via 
merksplas@n-va.be. Dan zorgen wij voor 
de nodige opvolging.

Een verkeersveiliger Merksplas 
N-VA kaart problemen rond voorrang  
van rechts aan

N-VA-ontbijt
Zondag 5 juni
Van 9 tot 12 uur
Gemeenschapscentrum 
MARc/k T
Markt 17 - Merksplas

Prijs: 
Volwassenen: 12,50 euro
Kinderen tot 12 jaar: 5 euro
Kinderen tot 3 jaar: gratis

Hoe inschrijven?
Schrijf vooraf in op merksplas@n-va.be of via 0497 
17 85 09. Inschrijven kan tot 31 mei 2016/ het juiste 
bedrag stort u op rekeningnummer BE22 9730 1921 
7047 met vermelding van uw naam en het aantal 
volwassenen en kinderen.

Geslaagde gespreksavond met Elke Sleurs. p.2 Vier de Vlaamse feestdag met gratis drankje. p.3
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Op de gemeenteraad van februari herhaalde het 
gemeentebestuur dat Merksplas zogenaamde ‘potjes’ bleef 
voorzien om personen die kampgelden of outfits niet kunnen 
betalen financieel te ondersteunen. In de gemeenteraad van 
maart kwam het bestuur hierop terug. De ‘potjes’ zouden 
volledig verdwijnen.  

De middelen verdwijnen niet, stelt het bestuur, maar het 
Sociaal Huis bundelt de fondsen om ze in de vrijetijdspas 
te steken wat de lidgelden betreft. Voor de uitrusting en de 
kampgelden kan het Sociaal Huis terugvallen op middelen uit 
het vrijetijdsparticipatiefonds en het Fonds Kinderarmoede.
N-VA Merksplas vindt het een goede zaak dat de verschillende 
voorziene middelen (potjes)  in een vereenvoudigd systeem 
terecht komen. Al gaat deze vereenvoudiging niet ver genoeg. 
Wij zijn er voorstander van om de tegemoetkomingen in 
kampgelden en uitrusting te integreren in één systeem samen 
met de tegemoetkomingen van de vrijetijdspas. N-VA Merksplas 
zou dan het systeem van de Uit-pas, zoals in andere gemeenten, 
verkiezen. Dat werkt minder stigmatiserend.

De eerste gesprekken tussen de gemeente en vzw Ouders 
van Verongelukte Kinderen over de ondertekening van een 
SAVE-charter voor veiliger verkeer vonden plaats in maart en 
april. De gemeente wisselde ook al extra informatie uit om het 
uitschrijven van het actieplan zo goed mogelijk voor te bereiden. 
De eerste stappen om via dit charter naar een verkeersveiliger 
Merksplas te gaan zijn dus gezet, op initiatief van de N-VA.

N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs wist met de 
nodige pit alle aanwezigen te boeien op de geslaagde 
gespreksavond van 30 april. 

Kinderarmoede, het inclusiebeleid en de regulering over 
parkeerkaarten zijn een kleine greep uit tal van boeiende 
onderwerpen die Elke Sleurs toelichtte. Ook bedankt aan alle 
aanwezigen voor hun bijdrage aan deze geslaagde avond!

‘Potjes’ worden vervangen 
door vrijetijdspas

Ondertekening SAVE-charter 
komt dichterbij

Geslaagde gespreksavond  
met Elke Sleurs

Surf naar onze Facebookpagina 
en win een gratis ontbijt!
Via onze Facebook-pagina maak je kans op een gratis ontbijt. 

De wedstrijd gaat als volgt: bij 700 likes voor onze pagina geven 
we een ontbijt weg. Wij plaatsen dan een bericht op de pagina.  
Wie als eerste reageert, krijgt een gratis ontbijt. Dit blijven we 
daarna herhalen om de 50 extra likes. 
Nodig familie en vrienden uit om onze pagina te liken en wie weet 
geniet je samen met ons op zondag 5 juni van een heerlijk ontbijt!

Het schepencollege droeg een OCMW-raadslid uit 
de eigen meerderheid naar voren voor de functie. De 
meerderheid benadrukte wel dat de oppositieleden op 
de hoogte worden gehouden via verslagen van de raden. 
N-VA Merksplas hoopt dat dit ook zal gebeuren. We 
vroegen alvast naar een stand van zaken over het huidige 
streekpact. 

“Het is niettemin spijtig dat de oppositie geen plek 
krijgt in Streekplatform Kempen”, meent N-VA-
fractievoorzitter Koen Verheyen. “Daardoor zouden de 
werkzaamheden van deze vzw breder gedragen worden 
in de gemeenteraad. De expertise die Jans opgebouwd 
heeft over het thema zou bovendien hebben geholpen om 
frisse en vernieuwende ideeën naar voren te schuiven en 
mee vorm te geven.”

De N-VA is zeer tevreden over de inzet van de gemeente voor de positie van homoseksuelen en 
transgenders in Merksplas 

Kliq vzw, een organisatie die opkomt voor homoseksualiteit en transgenders, stelde zes 
actiepunten voor om de positie van deze groepen in onze gemeenschap te versterken. Na een 
vraag van de N-VA blijkt dat de gemeente zich inzet op de meeste van deze actiepunten. 

De regenboogvlag wordt opgehangen, er wordt genderneutraal gecommuniceerd, de gemeente 
verspreidt brochures, het magazine is te verkrijgen in de bibliotheek en ook op de website staan 
de nodige links. N-VA Merksplas is hier zeer tevreden over. 

Oppositie niet vertegenwoordigd in Streekplatform Kempen

N-VA blij met inspanningen voor holebigemeenschap

Vier de Vlaamse Feestdag met de N-VA

Bestuursleden in de kijker

Streekplatform Kempen moet het streekbeleid in Vlaanderen versterken. Omdat de meerderheid al 
in de raad van dit nieuwe sociaaleconomische samenwerkingsverband zetelt, stelde de N-VA voor – in 
samenspraak met de andere oppositiepartijen – om Jans Gysels (N-VA) als vertegenwoordiger van de 
oppositie aan te duiden. Maar het college volgde die redenering niet.

11 juli. Van 15 tot 22 uur. Gemeentehuis Merksplas

We nodigen jullie van harte uit om op de Vlaamse Feestdag een 
glas met ons te drinken. Dit jaar is er ook een springkasteel voor de 
kinderen. Iedereen die de Vlaamse vlag uithangt voor 9.30 uur, kan zich 
bovendien aan lekkere en leuke attenties verwachten! 

Heb je nog geen vlag? Bestel er dan eentje via: 
harrie.vandervloet@n-va.be of op 0497 17 85 09. 
De vlaggen kosten 8 euro per stuk en worden thuis afgeleverd.



Luc woont nog maar sinds kort in Merksplas, maar voor hem 
voelt het aan als ‘thuiskomen’. Hoewel hij afkomstig is uit 
Antwerpen, speelde een belangrijk deel van zijn loopbaan zich 
in de streek af. 

“Na mijn studies psychologie en bedrijfskunde in Leuven 
ben ik bij Philips in Turnhout begonnen”, vertelt Luc. “Daar 
bekleedde ik verschillende internationale functies en was ik 
ook personeelsdirecteur. Zes jaar geleden ben ik een andere 
weg ingeslagen en begonnen met de uitbating van twee 
buurtsupermarkten in het multiculturele Antwerpen-Noord.” 

Naast het bedrijfsleven engageerde Luc zich ook steeds bewust 
voor maatschappelijk relevante thema’s. Zo was hij lid van 
de ouderraad en medeoprichter van sociaaleconomische 
projecten. “Politiek is ook een rode draad in mijn vrije 
tijd”, besluit de ondervoorzitter. “Ik ben altijd al politiek 
geëngageerd geweest. Verder lees ik graag en houd ik mijn 
conditie op peil door actief te sporten.”

Inge Dufraing is getrouwd en fiere mama van vier kinderen. 
Daarbovenop is ze een trotse rasechte Spetser: “Ik ben geboren 
en getogen in ons fijne dorp. Daarom wil ik ook mijn steentje 
bijdragen aan een beter, veiliger en leuker Merksplas.”

Concreet zal Inge zich inzetten voor oplossingen op vlak van 
veiligheid. Ze draagt ook een belangrijk steentje bij aan de 
activiteiten die N-VA Merksplas organiseert.

“Ik ga volop voor 
een beter, veiliger en 
leuker Merksplas.”

Inge Dufraing, bestuurslid 

  Drink een gratis drankje met deze bon

“Ik ben altijd politiek 
geëngageerd geweest.”

Luc Holthof, ondervoorzitter



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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+ € 1.500
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


