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Veilig thuis in een welvarend Merksplas
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Kies voor Verandering
Met grote fierheid stel ik onze N-VA-ploeg voor waarmee we naar de 
gemeenteraadsverkiezingen trekken. 19 Spetsers die er volledig voor 
willen gaan. Ieder met een eigen interesse, werkervaring en engagement 
in ons dorp.

We hebben een diverse groep. Onze twee jongste kandidaten zijn 22 jaar en onze oudste 
kandidaat is 71 jaar oud. Op deze manier kunnen we ook voor elke leeftijdscategorie de 
noden in onze gemeente aankaarten. Er staan zowel zelfstandigen op onze lijst als land-
bouwers, mensen uit de zorg, arbeiders, bedienden en studenten. Ook professioneel dus 
een waaier aan uiteenlopende levens- en professionele ervaringen!

Tussen de mensen
Ook in het verenigingsleven kom je onze mensen tegen: in de seniorensport, Gezond-
heidsraad, Wereldraad, sportverenigingen, hondenclub, plantentuin en nog zoveel meer.  
We staan tussen de mensen en weten daarom wat er leeft in ons dorp. Spreek ons  
zeker aan en deel uw bezorgdheden met ons.

Wij staan met deze ploeg óók na 14 oktober voor u klaar! Wij gaan voor  
verandering in Merksplas.

Daarom vragen we uw steun. Daarom vragen we uw stem!

Tine van der Vloet
Lijsttrekker, Vlaams parlementslid

Kies voor de 
verandering 

in Merksplas!

Beste Spetser
Wij trekken naar de verkiezingen met Tine van der Vloet als kopvrouw. Ze heeft uitstraling, 
veel ervaring en een stevige dossierkennis. Ze is de geknipte vrouw om de verandering die  
Merksplas nodig heeft, vorm te geven.  
 
VEILIG-VERANTWOORD-VLAAMS zijn de kernthema’s van ons programma. U leest er 
meer over in dit huis-aan-huisblad. Ons uitgebreid programma kan u op onze website lezen. 
Het is een evenwichtig programma geschreven op maat van ons dorp. Op facebook brengen 
we regelmatig nieuws en linken we door naar interessante artikels.
 
Om ons programma te realiseren, hebben we uw stem écht nodig. Daar rekenen we op!  
U mag van ons verwachten dat we ons engagement nakomen. Als voorzitter zal ik daar  
op toezien.

Luc Holthof
2de plaats, 
afdelingsvoorzitter
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Veilig thuis in een welvarend Merksplas

Veilig
•  Veiligheid en preventie verhogen door meer slim blauw op 

straat. Ook het kennen van uw wijkagent is voor ons van groot 
belang. 

•  De BIN-werking verder uitbouwen en stimuleren.
•  Werken rond EHBO, brandveiligheid… samen met al onze 

inwoners.
•  Verkeersveiligheid verhogen door het aanleggen van  

schoolstraten in de omgeving van de school. 

Verantwoord
•  Een sociale ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. 

Ook de sociale dienst van het sociaal huis speelt hierbij 
een belangrijke rol.

•  Een sterk mobiliteitsbeleid met aandacht voor het par-
keerbeleid in de hoofdstraten.

•  Een bereikbare administratie voor onze burgers door in 
te zetten op menselijke communicatie, digitalisering en 
bereikbare openingsuren voor iedereen.

Vlaams
•  We zetten in op inburgering.
•  Tradities zijn belangrijk in onze samenleving. Laten we de kermis  

levendig houden voor jong en oud. We willen ook graag een prikkelarm 
moment voor hen die graag naar de kermis komen zonder al die lichten en 
geluiden. 

•  Met de Kolonie als troef kan men in Merksplas een mooi beleid voeren 
rond toerisme. Een samenwerking met onze lokale handelaars en  
landbouwers kan een mooie meerwaarde met zich meebrengen. 

•  Ondersteunen van wijk- en straatfeesten. Zo vormen we een hechte ge-
meenschap, wat ook de veiligheid en de samenhorigheid bevordert. 
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/merksplas

Een sterke ploeg voor Merksplas

VAN DER VLOET
Tine
Merksplas
40
Vlaams parlementslid

1

HOLTHOF
Luc
Merksplas
57
Zelfstandige

2

WILLEMSEN
Greet
Merksplas
65
Huisvrouw

3

JANSSEN
Tom
Merksplas
43
Informaticus

4

MOLS
Laura
Merksplas
22
Bediende

5

VERHOEVEN
Herman
Merksplas
67 
Gepensioneerd

19

1. VAN DER VLOET Tine

2. HOLTHOF Luc

3. WILLEMSEN Greet

4. JANSSEN Tom

5. MOLS Laura

6. SCHUERMANS Kris

7. QUIRIJNEN Mariska

8. ZENUNI Safet

9. RENIERS Inge

10. VAN DER VLOET Harrie

11. VERMEULEN Alexander

12. MOONEN Gaby

13. RAMEYSEN Bart

14. LEEMANS Walter

15. MEYVIS Sonja

16. HENSEN Anneleen

17. SCHRIJVERS Eddy

18. CEUSTERS Ann

19. VERHOEVEN Herman



Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een efficiënt en 
slagkrachtig bestuur. 
Mireille Colson 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1.  Mireille Colson 
 Herselt

2.  Koen Dillen 
 Mol

3.  Els Baeten 
 Turnhout

4.  Herman Minnen 
 Dessel

5.  Nathalie Cuylaerts 
 Rijkevorsel

6.  Bart Smans 
 Beerse

7.  Kris Goossens 
 Kasterlee

8.  Marleen Peeters 
 Lille

9.  Rudi Honinx 
 Geel


