
Meer regenboogkleuren in het straatbeeld
Tijdens de gemeenteraad van juni pleitte onze N-VA-fractie voor meer gelijkheid en 
minder discriminatie op het vlak van geaardheid. Het is nog steeds geen algemeen 
verworven recht of gedachtengoed. Er werden al twee concrete punten goedgekeurd.

Eerst en vooral zal de gemeente op een actieve manier anti-discriminatie meer bespreekbaar 
maken via de gemeentelijke informatiekanalen. De contactgegevens van LGBTQI+-organisa-
ties zullen in de toekomst ook makkelijker terug te vinden zijn. 

Oversteekplaatsen en regenboogbanken
Daarnaast zal de gemeente de regenboogkleuren meer in het straatbeeld laten opduiken. 
N-VA Merksplas pleitte ervoor om dat te doen bij zebrapaden of oversteekplaatsen in de 
buurt van onze scholen. Op die manier wordt het thema meteen bespreek bij schoolkinde-
ren. Toch zag de meerderheid dat niet zitten. De regenboogkleuren zullen op een andere, 
zichtbare manier worden aangebracht in Merksplas. We gaven ook nog de suggestie mee om 
bijvoorbeeld publieke zitbanken om te toveren in ‘regenboogbanken’.

Tom Janssen draagt voorzitterschap over aan Luc Holthof
Vanaf 1 augustus heeft  N-VA Merksplas een nieuwe voorzitter: Luc Holthof. Op die dag nemen we afscheid van onze 
huidige voorzitter Tom Janssen, hij verhuist naar buurgemeente Rijkevorsel. “De afgelopen 2,5 jaar was een enorm 
leerrijke periode”, laat Tom weten.

“Het bestuur van N-VA Merksplas probeert steeds om een 
open en transparante communicatie met de Spetsers te 
voeren vanuit een sterke oppositie binnen de gemeenteraad. 
Vanaf begin vorig jaar werden we allemaal op één of andere 
manier getroffen door de coronapandemie. Ook voor onze 
leden, bestuursleden en mandatarissen bracht dat bijkomen-
de uitdagingen met zich mee.”

“Met spijt in het hart neem ik afscheid van een heel fijne 
N-VA-ploeg. De afgelopen jaren werkten we constructief 
samen rond verschillende thema’s. Uiteraard wens ik de 
nieuwe voorzitter, de mandatarissen, bestuursleden en alle 
andere leden veel succes en een mooie toekomst toe.”

“Graag doe ik ook een warme oproep aan onze jongeren in 
Merksplas. Onze Jong N-VA-werking bewijst dat politiek al-
lesbehalve een saaie bezigheid is. Kom gerust eens luisteren 
of stuur een berichtje naar merksplas@n-va.be en wie weet 
tot binnenkort!”

Merksplas
www.n-va.be/merksplasmerksplas@n-va.be N-VA Merksplas
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Geen sociale woningen aan de Molendries!
Elke inwoner heeft het recht een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente. Meer dan 50 inwoners van de wijk Molendries  
deden dat. Hans Vermeiren verwoordde hun bezwaren op de gemeenteraad.

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark 
wil negen sociale huurwoningen bou-
wen op het speelplein in Molendries. De 
bewoners vragen het gemeentebestuur om 
dat bouwprojectvoorstel af te keuren. Ze 
vinden de locatie, om een aantal redenen, 
niet geschikt. We sommen er enkele op.

•  Er komt een zeer smalle weg waar alle 
verkeer (bewoners, bezoekers, ophaal-
diensten, pakjesdiensten, hulpdien-
sten…) moet passeren. Dat komt de 
verkeersveiligheid absoluut niet ten 
goede.

•  Door de rechtstreekse inkijk in tuinen 
en huizen hebben de omwonenden 
een stuk minder privacy. Daarnaast 
verdwijnt een mooi, rustig stukje groen 
en een veel gebruikt speelplein met 
verschillende bomen.

•  In het verleden werd ons steeds beloofd 
dat het speelplein nooit zou verdwij-
nen. Daarom wil de buurt de historiek 
van de verkoop, de overdracht van het 
speelplein en de naastliggende grond 
van PIDPA aan ‘De Ark’ kennen. Toch 
gaat de gemeente daar niet verder op in. 
N-VA Merksplas deed al een schriftelij-
ke opvraging, maar ook wij werden niet 
veel wijzer.

Uiteraard wil iedereen dat er voldoen-
de sociale woningen voorhanden zijn 
in Merksplas, maar de N-VA is ervan 
overtuigd dat er andere locaties in onze 
gemeente zijn die daarvoor veel beter 
geschikt zijn. Denk maar aan het stuk 
tussen de Heidestraat en de Molenzijde. 
Het gemeentebestuur bekijkt nu wat daar 

mogelijk is. We hopen dat de stem van 
onze burgers wordt meegenomen in dit 
dossier.

Een hotel in de Kolonie
Er is een uitbater gevonden voor het hotel in de Kolonie. Dat 
is op zich een goede zaak, maar N-VA Merksplas blijft een 
aantal fundamentele bezwaren hebben.

Ten eerste vinden we het jammer dat het gemeentebestuur 
niet meer wil nadenken over alternatieve invullingen. Het lijkt 
alsof alleen horeca in de Kolonie kan floreren. In het verlengde 
daarvan botsen we op de heel beperkte invulling van de sociale 
economie. In het contract staan daarover geen uitdagingen, 
laat staan afdwingbare afspraken. Dat is zeer jammer voor een 
gemeente waarin zoveel sociale organisaties actief zijn.

Veel te lange overeenkomst
Ten tweede hebben we bezwaren tegen de financiële en con-
tractuele afspraken die de gemeente maakt. Met de nieuwe uit-
bater gaat men een engagement van 25 (!) jaar aan. Er is geen 
mogelijkheid om de concessievergoeding na bijvoorbeeld negen 
jaar opnieuw te onderhandelen of te bespreken. De gemeente 
vraagt een bankwaarborg, maar het is niet duidelijk waarop het 
gevraagde bedrag is gebaseerd.

Geen transparantie
Tot slot wil onze N-VA-fractie weten wat er precies besproken 
is tijdens de onderhandelingen met de nieuwe uitbater. Over 
de details van hun financieel plan is niets bekend. De burge-
meester houdt de lippen daarover stijf op elkaar. “De bank heeft 
een lening gegeven, dus zal alles wel in orde zijn”, luidde zijn 
antwoord.

merksplas@n-va.be
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Statiegeld voor blikjes? Niet als het aan N-VA Merksplas ligt!
Moet er statiegeld komen op drank of niet? N-VA Merksplas is geen voorstander van een aansluiting bij de zogenaamde  
‘statiegeldalliantie’. Leefbaar Merksplas en Groen zijn dat wel.

Zowel zwerfvuil als sluikstorten blijven 
belangrijke maatschappelijke problemen 
met een belangrijke kostprijs voor onze 
gemeente. Die problemen moeten aange-
pakt worden, maar de N-VA gelooft niet in 
statiegeld als oplossing voor het zwerfvuil-
probleem.

Buitenlandse blikjes
Er zijn een aantal inherente nadelen ver-
bonden aan het systeem. Zo zien we dat 
veertig procent van de blikjes die in het 
straatbeeld verschijnen, afkomstig zijn van 
het buitenland. Dat zal zo blijven, ook met 
de invoering van statiegeld. Het principe 
is namelijk enkel van toepassing op onze 

eigen blikjes. Momenteel is er al een ver-
bod op de verkoop van drank in wegwerp-
verpakkingen, zoals blikjes op openbare 
activiteiten. Over enkele jaren komt daar 
ook een verbod op wegwerpverpakkingen 
voor eten bij.

Te weinig opslagruimte
Het statiegeldsysteem is bovendien niet 
kostenneutraal. Winkels moeten aan-
zienlijk meer stockageruimte voorzien 
voor lege verpakkingen dan momenteel 
het geval is. N-VA Merksplas vindt het 
noodzakelijk om de situatie van onze 
lokale winkels individueel te bekijken. In 
frituren, buurt- of krantenwinkels kan er 
bijvoorbeeld een gebrek aan opslagruimte 
zijn. Het probleem doorschuiven naar een 
ander beleidsniveau is volgens ons niet de 
juiste oplossing. Zolang er geen bovenge-
meentelijke regelgeving komt, vinden wij 
dat de gemeente moet blijven inzetten op 
handhaving met boetes en bewustmaking.

Hoe krijgen we alle Spetsers aan het stappen?
N-VA Merksplas steunt het Vlaamse ‘10.000 stappenproject: elke stap telt’. Zo’n zeven-
tig procent van alle Vlaamse steden en gemeenten neemt daaraan deel. Onze gemeente 
vindt dat er genoeg projecten lopen op het vlak van gezondheid. Een gemiste kans! Het 
Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen lanceerde het beweegproject om 
inwoners aan te zetten om meer te bewegen. Laten we hopen dat de sport- en gezond-
heidsraad beslissen om in 2022 alsnog mee op de kar te springen. Het project loopt nog 
vier jaar. Elk jaar ligt de focus op een specifiek thema.

Drie vragen aan Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet
Dag Tine, wat zijn de voor- en nadelen van het vele thuiswerk?

“Het grote voordeel is dat ik nu geen tijd verlies om in Brussel te geraken met de trein 
of auto. Dat zorgt ervoor dat ik die tijd nu anders kan invullen. Het nadeel is dat je 
enorm veel achter de computer zit. Discussies en het voeren van een debat is daardoor 
niet altijd even gemakkelijk. Ik kan nu wel vaak meerdere vergaderingen tegelijkertijd 
volgen. Of dat nu een voordeel is, laat ik in het midden.” (lacht)

Het stikstofdossier is volop in de aandacht. Vinden ook landbouwers de weg naar jou?

“Jazeker. Ik krijg regelmatig vragen over lopende dossiers of algemene vragen van onze 
landbouwers. Ik vind het belangrijk om hun bezorgdheden mee te nemen naar Brussel. 
Ik ben verkozen door de burgers, dus ik wil er ook voor hen zijn. Hopelijk kunnen de 
werkbezoeken binnenkort opnieuw opgestart worden. Uit de praktijk leer je namelijk het meest.”

De coronacrisis speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de commissie welzijn?

“Dat klopt. Er is nu steeds meer aandacht voor het psychisch welzijn van mensen. De commissies duren soms zes à zeven 
uur. Dat toont aan dat welzijn een belangrijk domein is om bij stil te staan. Ik stel vooral vragen over personen met een 
beperking, want zij werden vaak vergeten in heel deze pandemie.”

Heb je ook een vraag voor Tine? Mail haar dan via tine.vandervloet@vlaamsparlement.be.

www.n-va.be/merksplas
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


