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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA-kiezers bedankt

Beste inwoner

Eerst en vooral wil ik 
als voorzitter van N-VA 
Merksplas onze kiezers be-
danken. Mede dankzij uw 
stem is Vlaams volksverte-
genwoordiger Tine van der 
Vloet opnieuw verkozen in 
het Vlaams Parlement. Ook 
de komende vijf jaar zal zij 
zich hard inzetten voor de 
Kempen. U leest er in deze 
editie alles over.

Daarnaast blikken we in 
dit huis-aan-huisblad terug 
op het eerste halfjaar van 
deze bestuursperiode. Uw 
N-VA-vertegenwoordigers 
in de gemeenteraad zaten 
immers niet stil.

N-VA Merksplas vindt 
een open en transparante 
communicatie naar de 
inwoners toe ontzettend 
belangrijk. Om de daad bij 
het woord te voegen, ne-
men we tal van initiatieven. 
Een daarvan is ons standje 
op de markt op 11 juli. 
Kom vanaf 14 uur zeker 
even langs om samen met 
ons de Vlaamse feestdag 
te vieren en uw ideeën of 
bezorgdheden te delen. 

Tot dan!

Tom Janssen
Afdelingsvoorzitter

Tine van der Vloet opnieuw 
naar Vlaams Parlement
Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers voor het 
Vlaamse, federale en Europese parlement te kiezen. Tine van der Vloet 
wist dankzij maar liefst 10 009 voorkeurstemmen opnieuw een zitje in 
het Vlaams Parlement te bemachtigen. Ook de komende jaren zal ze zich 
in Brussel inzetten voor u, voor Merksplas en voor de Kempen.

N-VA haalt 24 procent in Merksplas
Op 26 mei stemde bijna een op de vier Spetsers voor de N-VA. “Dat is een enorme steun. 
Ik wil u daar dan ook zeer hartelijk voor bedanken”, zegt Tine van der Vloet. In de hele 
provincie gaven maar liefst 10 009 Antwerpenaren een voorkeurstem aan Tine van der 
Vloet. Goed voor opnieuw een zetel in het Vlaams Parlement. 

Keihard verder werken
“Ik heb de voorbije vijf jaar hard gewerkt in het Vlaams Parlement en dat ga ik de vol-
gende vijf jaar opnieuw doen”, zegt Tine van der Vloet. Op 18 juni legde Tine de eed af 
in het parlement. “Ik ben heel fier dat ik Merksplas de komende jaren mag verdedigen in 
Brussel. De zaken van kortbij opvolgen heeft een grote meerwaarde voor onze gemeente.”
 
Vragen of op de hoogte blijven?
Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën? Mail naar tine.vandervloet@n-va.be. Wilt 
u op de hoogte blijven van Tines werk? Raadpleeg de website www.tinevandervloet.be en 
schrijf u in voor haar nieuwsbrief.

Tine van der Vloet
Vlaams volksvertegenwoordiger

Ook de komende jaren zal ik me 
in Brussel inzetten voor u, voor 
Merksplas en voor de Kempen.
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Wist je dat…

•  er vele Spetsers onze N-VA-stand 
een bezoekje kwamen brengen 
tijdens de braderij?

•  ons jaarlijks ontbijt opnieuw een groot 
succes was? De vele aanwezigen 
genoten van een heerlijk buffet en de 
gezelligheid. 

•  N-VA Merksplas het zeer fijn zou vinden 
wanneer ook u een leeuwenvlag zou 
uithangen op 11 juli? Nog geen exem-
plaar in huis?  
Neem dan snel contact via 
harrie.vandervloet@n-va.be. U bent 
op 11 juli vanaf 14 u voor het gemeen-
tehuis tevens welkom om samen met 
ons de Vlaamse feestdag te vieren.

•  gemeenteraadslid Luc Holthof 
de marathon gaat lopen in New 
York en dat hij dat doet voor de 
Clini Clowns? Meer informatie op 
loopvoorcliniclowns.be. 

Drie vragen aan ….  
Bart Rameysen en Sonja Meyvis
Wie is Bart Rameysen?
Ik ben 41 jaar en papa van twee zonen Elias en Yoran. Ik ben 
opgegroeid als een echte Spetser in Merksplas. Daarnaast ben 
ik werkzaam als arbeider in een metaalverwerkend bedrijf. 
In bijberoep verhuur ik licht en geluid en ben ik dj. 

Waarom kies je voor de N-VA?
Omdat ik mij volledig kan vinden in de standpunten van de 
partij. Realistisch en rechtvaardig. Inzetten op welvaart en 
welzijn en kansen bieden aan wie werkt, spaart en onder-
neemt. Helpen wie geholpen moet worden en misbruik 
vermijden en voorkomen.

Waarom ben je bestuurslid van N-VA Merksplas?
Ik kom veel onder de mensen. Zo hoor en zie ik veel: waar er 
knelpunten of problemen zijn, initiatieven en ideeën van bur-
gers zelf... Ik wil graag bijdragen aan oplossingen en ideeën 
mee uitwerken. En vooral werken aan een veilige, bruisende 
en welvarende gemeente.

Wie is Sonja Meyvis? 
Ik ben 50 jaar en heb een man, twee kinderen en een klein-
zoon van zeven jaar oud. Ik heb een spierziekte en hou me 
creatief bezig met bloemschikken. 

Waarom kies je voor de N-VA?
Omdat ik de partij al geruime tijd een warm hart toedraag, 
ging ik naar een evenement van de partij. Dat heeft me nog 
meer overtuigd. Het is een warme familie, met een program-
ma op mensenmaat.  

Waarom ben je bestuurslid van N-VA Merksplas?
Zelf heb ik een beperking en zoals vele lotgenoten word ik 
dagelijks geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. Als 
bestuurslid wil ik dit thema mee opvolgen en mijn steentje 
bijdragen. Want op dit vlak is er nog veel werk aan de winkel 
in Merksplas.

NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 

IN DE KIJKER
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De N-VA-gemeenteraadsleden werken voor u
De nieuwe N-VA-gemeenteraadsploeg legde begin dit jaar de eed af. Nadien schoot ze meteen uit 
de startblokken. Met tussenkomsten en tal van frisse voorstellen verdedigen ze uw belangen in de 
gemeenteraad.

Meerderheid vindt inspraak van 
senioren niet belangrijk

De N-VA stelde voor om een senio-
renraad op te richten. Het gemeente-
bestuur wil er echter niet van weten. 
Senioren willen hun stem laten horen. 
Wat houdt senioren bezig? Waar 
liggen ze van wakker? Wat verwach-
ten ze aan ondersteuning van het 
gemeentebestuur? Inspraak is heel 
erg belangrijk. Jongeren hebben hun 
jeugdraad. Geef senioren een senio-
renraad.  

Werk maken van veilige  
schoolomgevingen

Schoolstraten, fietsstraten, een veilige 
omgeving voor onze kinderen… 
Dat willen we allemaal. Dat is ook 
dé reden waarom Vlaams minister 
van Mobiliteit Ben Weyts subsidies 
geeft aan gemeenten die werk willen 
maken van veilige schoolomgevingen. 
Per euro die de gemeente investeert, 
geeft Vlaanderen er 1 euro bovenop. 

N-VA Merkplas wil dat het gemeen-
tebestuur een veilige schoolomgeving 
creëert voor de drie scholen in ons 
dorp. 

Merksplas moet zwemmen  
financieel ondersteunen

Sporten is gezond. Zowel voor het 
lichaam als voor de geest. Dat weet 
iedereen. Wandelen, fietsen en zwem-
men zijn de populairste sporten. In 
Merkplas is er voor wandelaars en 
fietsers een groot en gevarieerd aan-
bod. Voor zwemmen is het opzetten 
van samenwerking met zwembaden 
een beproefde en succesvol gebleken 
methode. Waarom ondersteunt de 
gemeente inwoners met een beper-
king niet als ze gaan zwemmen in 
het Gielsbos of in Beerse? Waarom 
ondersteunt de gemeente senioren 
niet als ze willen gaan zwemmen? 
Dat heeft nochtans een positief effect 
op de stabiliteit van het lichaam, 
waardoor valpartijen beter voorko-
men kunnen worden? Jammer genoeg 
veegde de meerderheid onze voorstel-
len van tafel.

Geen zwaar verkeer meer in het 
centrum Mobiliteit 
Het zwaar verkeer dat door het 
centrum van Merksplas rijdt, staat 
niet los van de globale mobiliteit in 
de Noorderkempen. Onlangs werd 
een grote mobiliteitsstudie uitgevoerd 

over de problematiek in onze regio. 
N-VA Merksplas wil dat het gemeen-
tebestuur met de studie aan de slag 
gaat om de problemen met zwaar 
verkeer in het centrum op te lossen. 
Op onze vraag komt er in eerste in-
stantie een toelichting van de schepen 
van Mobiliteit op een van de volgende 
gemeenteraden. U kan op de N-VA 
rekenen om de vinger aan de pols te 
houden. 

Merkplas heeft een schepen 
van Dierenwelzijn nodig

De N-VA krijgt regelmatig vragen 
over dierenwelzijn. Toen de N-VA de 
vragen aankaartte op de gmeenteraad, 
moest de meerderheid het antwoord 
schuldig blijven. Er kwam geen 
duidelijk antwoord. Het wordt tijd dat 
Merksplas een schepen van Dieren-
welzijn krijgt die een volwaardig 
dierenwelzijnsbeleid uittekent.  



Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


