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Beste
Spetsers,
Het einde van het jaar is alweer in zicht.
De tijd gaat snel, ook voor ons.
Onze eerste zes jaar in de oppositie zijn
bijna achter de rug. En er staan ons zes
nieuwe oppositiejaren te wachten. Langs
deze weg willen we al onze kiezers en
sympathisanten hartelijk danken voor
hun stem en onbaatzuchtige inzet.
Ook in de volgende zes jaar willen wij de
stem van de Spetser zijn. Er ligt nog heel
wat werk op de plank al zegt men vaak ‘in
Merksplas is het goed’. En dat is meestal
ook zo, maar het kan uiteraard altijd nog
beter.
We denken dan bijvoorbeeld aan een
blijvende aandacht voor verkeersveiligheid. We horen dat er vaak (te) hard
wordt gereden, dat de aanduiding van de
verkeerszones niet overal even duidelijk
is, dat bepaalde verkeerssituaties zeer
gevaarlijk zijn… Hier is nog heel wat
ruimte voor verbetering.

Ook willen de Spetsers hun stem laten
horen onder andere via allerlei raden die
binnenkort weer worden opgestart door
nieuwe mensen. Hun stem is belangrijk!
Zo missen wij bijvoorbeeld nog een Seniorenraad terwijl bijna een kwart van onze
Spetsers tot deze groep behoort. Hopelijk
mogen ook zij hun stem de volgende jaren
laten weerklinken.
Ook aan de toegankelijkheid kan nog
hard gewerkt worden. Zo zijn de verschillende diensten in het gemeentehuis
met een (elektrische) rolstoel niet goed
bereikbaar. Onze openbare gebouwen
betreden vormt voor mensen die niet
goed te been zijn, in een rolstoel zitten of
met een rollator stappen dikwijls een hele
opgave. Zelfs gaan stemmen was geen
sinecure voor mensen die niet goed te been
zijn. Ook hier is nog heel wat ruimte voor
verandering.
Op het vlak van inburgering is er ook
nog werk aan de winkel. Meer en meer
mensen spreken onze taal niet. Het spreken van het Nederlands is voor ons van
groot belang om goed samen te kunnen
leven.
Tijdens de campagne kregen we van de

Spetsers heel wat over het reilen en zeilen
in Merksplas te horen. De mensen legden
heel wat terechte pijnpunten bloot die
wij de volgende zes jaar zullen opvolgen.
Deze openheid naar onze burgers willen
we ook in de toekomst bewaren. Dus
mocht u een vraag hebben op gemeentelijk niveau dan mag u die altijd stellen aan
Luc Holthof of mezelf. Of is het eerder
een Vlaamse vraag? Ook daarvoor kunt u
bij mij terecht.

Tine van der Vloet
Gemeenteraadslid/
Vlaams Parlementslid

Een voorspoedig en gelukkig 2019!
De eindejaarsperiode gebruiken velen om het afgelopen jaar te evalueren. Vaak vergeten we te
kijken naar wat ons bindt. We verlangen allemaal toch naar een betere wereld met zuivere lucht,
groen voor onze kinderen, meer veiligheid, betere inburgering, meer jobs…
Naast een goede lichamelijke én geestelijke gezondheid, zijn familiebanden en vriendschappen
de belangrijkste relaties in ons leven. Laten we die fijne en warme relaties koesteren en erin
investeren. Namens alle bestuursleden wensen we ieder van u een voorspoedig en gezond 2019!
Luc Holthof
Voorzitter N-VA Merksplas
luc.holthof@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Merksplas

Tine van der Vloet
Vlaams Parlementslid & gemeenteraadslid
tine.vandervloet@n-va.be
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Even voorstellen…
Kersvers gemeenteraadslid Luc Holthof
Luc, je bent niet van Merksplas afkomstig maar toch al goed ingeburgerd?

Luc: “Dat klopt. Merksplas is een fijne gemeente en een groene gemeente met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Er zijn veel
actieve verenigingen op allerlei gebieden. In de wijken zelf zijn er vrijwilligers die de samenhorigheid
tussen de mensen belangrijk vinden. We wonen in de wijk ‘Opstal’ met een dynamische wijkwerking. Het gezegde ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ proberen we als gezin ook toe te
passen met onze buren. Sinds kort heb ik mij geëngageerd als catechist en wil op die manier
graag mijn steentje bijdragen.”

Je bent verkozen samen met Tine. Hoe gaan jullie de taken verdelen?

Luc: “De verdeling ‘wie welk domein volgt’ is belangrijk maar nog veel belangrijker is dat Tine
en ikzelf samenwerken én dat we dat ook doen met gans de afdeling en het bestuur. Twee mandatarissen kunnen niet alle beleidsdomeinen op een competent niveau afdekken. Met een gans
team van bekwame bestuursleden gaan we daar wel in slagen. Met die ploeg gaan we ook
verschillende stevige dossiers voorbereiden en aankaarten op de gemeenteraad.”

Waar ligt volgens jou de grootste uitdaging?

Luc: “Op veel domeinen is verandering absoluut nodig. Onze zeven speerpunten
laten dat duidelijk zien en geven ook de richting aan. De manier waarop we aan
politiek doen, is volgens mij nog veel essentiëler in het bereiken van die verandering.
Ik ben ervan overtuigd dat we meer naar onze Spetsers moeten luisteren en minder
over hun hoofden heen beslissen. We weten allemaal hoe moeilijk ‘echt luisteren’ is
en hoe snel we vanuit ons eigen denken ‘de andere’ niet meer horen.”

Luc Holthof
Gemeenteraadslid

Lid van het Bijzonder comité sociale dienst Greet Willemsen
Greet, jij bent een echte Spetser. Zeg eens waar de mensen jou van moeten kennen?

Greet: “Ik ben de dochter van Mit Der Kinderen en Louis Willemsen beter bekend als Louis van Keske. Vroeger zeiden ze dat
is Greet van Mit van Louis van Keske. Mijn schooljaren heb ik doorgebracht in de Vrije Basisschool. Van mijn vijfde tot mijn
achttiende was ik actief bij turnkring Rust Roest waar mijn vader vele jaren in het bestuur zat. Ik groeide op in de Leest, nu
woon ik in de wijk ‘Van Accom’ zoals ze vroeger zeiden, de Driezenwijk dus.”

Jij bent heel actief in het verenigingsleven. Kan je ons eens vertellen wat dat
precies allemaal is?

Greet: “Ik ben al bijna 32 jaar leesmoeder in de Vrije Basisschool. Ik ga verschillende keren per
week lezen en dat doe ik enorm graag. Ook steek ik mijn handen uit de mouwen als er geholpen
kan worden bij een activiteit van de Tenierkes. Ik ga ook graag naar ontmoetingsactiviteiten van
de Femma. Je kan me ook wekelijks vinden bij de seniorensport. Ik ben ook sinds kort vrijwilliger
bij Noah. Het verenigingsleven vind ik belangrijk binnen een gemeente.”

Jij wordt voorgedragen als lid van het Bijzonder comité voor de sociale
dienst. Een nieuwe uitdaging voor jou?

Greet: “Ja dat is het zeker, maar ik heb altijd al interesse gehad in de sociale thema’s.
Ik wil me hier dan ook graag ten volle voor inzetten de volgende zes jaar. Het zal in
het begin nog wat zoeken worden, maar ik ben zeer tevreden dat ik daar mijn
steentje zal kunnen gaan bijdragen. Ik zal met een correcte blik de dossiers
Greet
bekijken.”

Willemsen

Lid van het Bijzonder comité sociale dienst

merksplas@n-va.be
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Wie doet er mee?
In mei 2018 ben ik gevraagd geweest om mee
te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Hierop heb ik onmiddellijk ‘ja’ geantwoord.
Ten eerste omdat de visie van de N-VA me
ligt. En om aan te tonen dat ook jongeren met
politiek bezig zijn.

is natuurlijk minder leuk. Maar dat belet me
niet om me verder te blijven inzetten voor de
N-VA.

De maanden voor de verkiezingen waren heel
druk. Op korte tijd moest ik veel informatie
verwerken. Het was een zeer leerrijk proces en
ik kon op veel mensen rekenen. Zelf was ik op
de verkiezingsdag tevreden met mijn stemmen
maar het feit dat we een zetel verloren hebben,

Ben jij jong en geïnteresseerd in politiek?
Mail dan snel naar Laura.mols@n-va.be
zodat we met enkele jongeren eens kunnen
afspreken!

Graag zou ik dat met andere jongeren willen
doen.

Hopelijk tot snel!

Laura Mols

Word nu lid!
Sta je ook achter het beleid van Theo? Hou je ook van de aanpak van Bart? Wil je ook behoren tot de grootste familie van
Vlaanderen? Wil je ook hier in Merksplas meewerken aan een nog betere samenleving ? Word dan snel lid van onze partij!
Lid worden van de N-VA is heel eenvoudig. Voor 12,50 euro per jaar ben je al lid. Jonger dan dertig? Dan betaal je maar 5 euro
per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro.
De voordelen van het lidmaatschap? Een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams Magazine. Uitnodigingen voor alle N-VAactiviteiten, kortingen op politieke boeken,…
En niet te vergeten: jouw stem telt mee in de snelst groeiende partij van het land.
Maak het jezelf gemakkelijk en vul je persoonsgegevens in via:
merksplas.n-va.be/lid-worden of neem contact met Harrie van der Vloet, T. 014 63 33 60, harrie.vandervloet@n-va.be

Wist-je-datjes…
…onze huidige mandatarissen Koen Verheyen en Hugo Cornelis in december hun laatste gemeenteraad en Hugo ook de laatste
OCMW-raad bijgewoond zullen hebben? We willen hen dan ook danken voor hun inzet de voorbije zes jaar.
…we ieder jaar rond Valentijn een avond regen en wind trotseren aan het gemeenschapscentrum om elke passant een kleine attentie te
geven? Gezien de sperperiode voor de verkiezingen van mei 2019 zal u ons een jaartje moeten missen. Vanaf 2020 zijn we terug paraat.
...ons ontbijt intussen een jaarlijkse traditie is geworden waarop iedereen welkom is? Want wat is er nu leuker dan gezellig
te keuvelen met familie/vrienden onder het genot van een (h)eerlijk ontbijt met producten van onze lokale ondernemers en
huisgemaakte desserts? Interesse? Noteer alvast zondag 16 juni 2019 in uw agenda.

www.n-va.be/merksplas

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

