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Samen tegen Covid-19
Dat het coronavirus onze samenleving met heel wat uitdagingen confronteert, is ondertussen wel duidelijk.
N-VA Merksplas vraagt om meer overleg tussen alle partijen.

Een hart onder de riem
Heel wat inwoners hebben enorm te lijden gehad onder de
corona-epidemie. In de eerste plaats betuigen we ons oprechte
medeleven aan iedereen die iemand heeft verloren aan dit
wrede virus. Tegelijk denken we aan onze ouderen, aan de
kinderen met extra zorgnoden en hun ouders … Kortom, aan
iedereen die het extra zwaar te verduren had.
Ook ons economisch weefsel staat onder druk. Ondernemers
zien de opbrengst van hun harde werk en jarenlange inzet
deels verdampen. Daarom deze oproep: koop lokaal en steek
onze handelaars een hart onder riem. Ze hebben uw hulp
broodnodig.
Gelukkig is er ook veel om dankbaar voor te zijn: de vele
inspanningen van wie in de zorg staat, van onderwijzers en
kinderverzorgers, van postbodes, vrachtwagenchauffeurs,
winkelbedienden ... We hadden en hebben hen allemaal
keihard nodig.

N-VA wil handen in elkaar slaan
In de gemeenteraad bleven onze N-VA’ers de voorbije maanden
de coronacrisis aankaarten. Want, raar maar waar, dat onderwerp stond niet op de agenda. We riepen meerderheid en
oppositie op om de handen in elkaar te slaan. De coronacrisis treft iedereen en daarom vinden we het belangrijk om
die samen aan te pakken. We vroegen of er een soort van
crisiscel was opgericht om de zaken in goede banen te leiden,
maar dat was niet het geval. Er waren dus ook geen verslagen
over de situatie die wij als oppositie konden inkijken.
We stelden onder meer vragen over de organisatie van ons
onderwijs, over steun voor onze handelaars, voor de mensen
in armoede, over de communicatie naar de inwoners toe, over
onze zorginstellingen, enzovoort. U kunt al deze vragen en
de antwoorden nalezen in de verslagen op onze website:
www.n-va.be/merksplas

Meer dan 100.000 euro aan Vlaamse steun
Gelukkig is er steun vanuit Vlaanderen. Zo krijgt onze

Meerderheid en oppositie moeten beter samenwerken om de
coronacrisis het hoofd te bieden.

gemeente 90.995 euro voor onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Doordat heel wat activiteiten wegvielen of meer
onkosten met zich meebrachten, kregen zij het financieel
moeilijk.
Ook voor kwetsbare gezinnen is er een extra budget van 12.243
euro en ook nog een consumptiebudget van 12.923 euro.
Daarmee kan het OCMW verschillende initiatieven nemen
om armoede in onze gemeente tegen te gaan. In juni stelden
wij voor om met meerderheid en oppositie samen een werkgroep op te richten die zou nagaan hoe dit bedrag besteed kan
worden. Maar dat vond onze burgemeester geen goed idee:
overleggen gaat volgens hem te traag. Heel jammer dat er zo
alweer een kans om samen te werken verloren gaat.
Maar N-VA Merksplas blijft hoopvol.
Alleen samen komen we hierdoor.
Wij wensen u allen een goede
gezondheid toe en: blijf de regels
respecteren!
Tom Janssen
Voorzitter N-VA Merksplas

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 september.
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N-VA Merksplas zet zich ook vanuit de oppositie
geven u graa
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Luc Holthof

Gemeenteraadslid

Tine van der Vloet
Fractievoorzitter

Een gemeente die open communiceert
 Op ons voorstel om in de communicatie met inwoners meer digitale media zoals audioverslagen te gebruiken,
was het antwoord negatief. Meerderheidspartij Leefbaar heeft alles graag nog op papier, zo blijkt.

 De N-VA wil burgers de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks aan de burgemeester te stellen. Zo groeit hun
betrokkenheid bij het beleid. Maar dat vindt de meerderheid niet nodig. De mogelijkheid om een verzoekschrift in te
dienen, moet volstaan.

 Met ons voorstel om toelichting te geven bij de mobiliteitsstudie Noorderkempen, ging de
meerderheid wel akkoord.

 In volle coronacrisis riepen we Leefbaar op om vooral duidelijk te communiceren en bijvoorbeeld
de nodige verslagen openbaar te maken. Maar de meerderheid gaf aan dat er geen verslagen
waren en richtte evenmin een crisiscel op.

 Nu de gemeenteraad wordt opgenomen en er van elke raadszitting een audioverslag is, stelden we voor dat te publiceren

Een gemeente die van aanpakken weet
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op de website. Maar de meerderheid is daar niet voor te vinden.

€

 “Richt – net als alle andere gemeenten – een seniorenraad op”, stelden we voor. Maar volgens Leefbaar heeft
een aparte raad voor deze doelgroep geen nut.

 Bij heel wat aanbestedingen telt het financiële aspect even zwaar mee als de visie voor het
project. Denk bijvoorbeeld aan de uitbating van de Kolonie en de leidraad voor de woningen
op de voetbalvelden in de Hoevestraat. N-VA Merksplas vindt de visie belangrijker, maar de
meerderheid ziet dat anders.

 In het dak van de berging van de oude sporthal zit een lek dat dringend om reparatie
vraagt. Na lang aandringen gaat de meerderheid eindelijk het dak herstellen.

 Toen er een volgende fase van uitwerking zat aan te komen op de site van de Kolonie, vroegen we de meerderheid
om de commissie Kolonie nog eens samen te roepen. Maar daar ging de meerderheid niet op in.

 Met het oog op de verkoop van de gronden van de Hoevestraat wou de N-VA graag de oorspronkelijke akte te
zien krijgen. We hadden gehoord dat die als voorwaarde bepaalde dat de gronden enkel voor recreatie en sport
mochten dienen. We kregen de akte helaas niet te zien op de gemeenteraad, de meerderheid weigerde.

merksplas@n-va.be
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or een beter Merksplas. Sinds het begin van de
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ag een overzicht, met ook de reactie van

Een veilige gemeente
 Met onze oproep om veilige schoolomgevingen te creëren en in schoolstraten te investeren,
ging de meerderheid aan de slag. Al vroeg ze wel om geduldig te zijn.

 Ons verzoek om de snelheid in de Moerstraat te verlagen naar 50 km/u, viel in dovemansoren. “Bestuurders houden
zich toch niet aan de snelheidsregels”, luidde de redenering.

 De N-VA riep op om in het politiereglement aandacht te hebben voor het gebruik van lachgas. De meerderheid
vond dat niet nodig, maar nog geen maand later liet ze lachgas toch opnemen in het politiereglement.

 Een volwaardig mobiliteitsbeleid is volgens ons een must. Maar volgens de meerderheid is er geen mobiliteitsprobleem
in onze gemeente en is zo’n beleid dus niet nodig.

 Dat een gemeentebestuur interesse toont voor en toelichting vraagt over de werking van
onze politie- en brandweerzone, lijkt ons evident. De meerderheid nam ons advies ter
harte en nodigde politie en brandweer uit.

 De meerderheid gaat in op onze oproep om van de Kernlindendijk een zone 30 te maken.

Een zorgzame gemeente waar mensen zich goed voelen
 De N-VA wil van Merksplas een pleegzorggemeente maken. Het idee kreeg bijval van de
meerderheid, maar die wil daar wel de nodige tijd voor nemen.

 Waarom onze inwoners niet stimuleren om te sporten met een financiële tegemoetkoming voor wie in
een buurgemeente wil gaan zwemmen? Helaas vindt de meerderheid die investering niet de moeite.

 De N-VA pleitte ervoor om de voor- en naschoolse opvang in de verschillende scholen te
behouden, maar het mocht niet baten. De meerderheid koos ervoor die af te schaffen.

 Al in 2017 stelden we voor om de vrijetijdspas te vervangen door een UiTPAS. Een UiTPAS is voor iedereen

toegankelijk, minder stigmatiserend en ook bruikbaar in meerdere gemeenten. De meerderheid blijkt er nog
altijd mee bezig te zijn.

 Dankzij reflecterende huisnummers vinden hulpverleners ook bij slechte zichtbaarheid makkelijker de weg.
Ons voorstel om dergelijke huisnummers te promoten, werd positief onthaald. Maar op concrete
actie is het nog altijd wachten.

 Met ons idee om de nutskasten in een mooi jasje te steken, willen we het straatbeeld

aantrekkelijker maken. De meerderheid had daar oor naar en gaf het door aan de cultuurraad.

 Steeds meer gemeenten hebben een schepen bevoegd voor dierenwelzijn. Ook voor N-VA Merksplas
is dierenwelzijn een volwaardige schepenbevoegdheid. Helaas is de meerderheid het er niet mee eens.

www.n-va.be/merksplas

Samen maken we Antwerpen groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...
• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer
door een grote bosbrand getroffen werd,
• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare
in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

014229

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

