
Beste inwoner

Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feest-
dag, die we sinds een aantal jaren ook 
‘Vlaanderen Feest!’ noemen. De meesten 
onder ons hebben waarschijnlijk nog een 
vage herinnering aan een les geschiedenis 
over de Guldensporenslag op 11 juli 1302 
aan de Groeningekouter bij Kortrijk. Het 
uiten van een zekere trots en fi erheid om 
Vlaming te zijn, ligt niet meteen in onze 
aard. Ook zij die zich meer met België 
identifi ceren, hangen op 21 juli geen vlag 
buiten of lopen mee in een optocht. Alleen 
het komende WK in Qatar zal daar op-
nieuw in slagen. Toch is het belangrijk om 
de Vlaamse identiteit op allerlei manieren 
vorm te geven. 

Een commissie werkt momenteel aan de 
opmaak van een Canon van Vlaanderen. 
Die moet fungeren als een soort bril om 
naar onze geschiedenis te kijken. Het lijkt 
me belangrijk dat we onze geschiedenis 
niet verabsoluteren en beseffen dat er 
altijd meerdere stemmen en meerdere 
perspectieven bestaan. Hoe belangrijk 
Vlaanderen voor ons ook is, het blijft 
maar een heel klein stukje land met 
een bevolking die slechts de helft is van 
bijvoorbeeld Wuhan, de stad in China waar 
het coronavirus voor het eerst uitbrak, nu 
bijna drie jaar geleden.

Laten we van 11 juli - het zal 10 juli 
worden want 11 juli is een maandag - een 
echte feestdag maken. Hang jullie Vlaamse 
Leeuw buiten en kom massaal naar onze 
happening aan de Kolonie. Nog geen vlag 
in bezit? Vraag dan een exemplaar aan 
een van onze bestuursleden.

“Zij zullen hem niet 
temmen, de fi ere 
Vlaamse Leeuw!”

Luc Holthof
Voorzitter

Geniet van de zomer!

VLAAMSE FAMILIEDAG 
OP ZONDAG 10 JULI

Iedereen van harte welkom!

• Open Schuur – Kolonie
• Kapelstraat, 2330 Merksplas
• Hapjes en drankjes aan democratische prijzen!

Programma:

• Vanaf 13 uur: doorlopend volksspelen en kindergrime
• 13 uur - 17 uur: wandelzoektocht van 5 kilometer voor jong en oud
• 16 uur - 17 uur: kinderdisco met ROKO Events
• 17 uur - 18 uur: Spetsers Vlaamse top 20
• 18 uur: prijsuitreiking wandelzoektocht

Merksplas
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Toegankelijkheidswandeling centrum Merksplas
Met een tiental inwoners hielden we eind april een toegankelijkheidswandeling doorheen het centrum van Merksplas. Met maar 
één vraag in het achterhoofd, vertrokken we aan het ‘spetsersbeeldje’ aan het gemeentehuis: hoe is het gesteld met de toegankelijk- 
heid in onze gemeente?

Scheve voetpaden
Het begon al aan de parkeerplaatsen vóór het gemeentehuis: veel stenen 
steken daar omhoog, wat voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk 
te been zijn, gevaarlijk is om te vallen. Zo merkten we onder meer op dat 
er heel wat reclameborden op de stoep stonden en dat rolstoelgebruikers 
de openbare gebouwen niet zelfstandig kunnen betreden. Op verschil-
lende straten lopen de voetpaden scheef af, wat voor rolstoelgebruikers 
ondoenbaar is: Leest-Boudewijnstraat-Kloosterstraat ter hoogte van het 
jeugdhuis.

Ieders verantwoordelijkheid
Toegankelijkheid is een verhaal waaraan elke inwoner kan meeschrijven. 
Vuilnisbakken aan de kant en ze zo laat mogelijk buiten zetten, hagen 
tijdig scheren, stoepen proper houden enzovoort. Ook zelfstandigen 
kunnen hun steentje bijdragen door hun reclameborden zo te plaatsen 
dat voetpaden toegankelijk blijven. 

 Uiteraard ligt de belangrijkste taak om de openbare ruimte toegankelijk 
in te richten bij het gemeentebestuur. Recent heeft het bestuur enkele 
straten vernieuwd zonder rekening te houden met rolstoelgebruikers. 
Voor hen is een hoogteverschil van enkele centimeters vaak te groot. De 
borduren in de Rodenbachstraat en de Gezellestraat zijn daar voorbeelden 
van. In de Leest zijn de fietspaden dan weer te smal. De hele omgeving 
rond de kerk is er ondertussen slecht aan toe: wortels van bomen duwen 
stenen omhoog, schuin aflopende paden, losliggende stenen … Wanneer 
gaat het bestuur dit aanpakken?

Het was alleszins een leerrijke, maar confronterende namiddag.  
We zullen het bestuur op de gemeenteraad aan de tand voelen over de 
(on)toegankelijkheid en koppelen daarna aan u terug. Hebt u intussen  
opmerkingen of aanbevelingen? Dan kan u die gerust mailen naar sonja.meyvis@n-va.be.

Jongerenbudget voor minderjarige personen  
met een beperking
N-VA-gemeenteraadslid Tine van der Vloet pleit in het Vlaams Parlement voor een 
jongerenbudget voor minderjarigen met een beperking die doorschuiven naar  
persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen. Op die manier wil ze voor een 
betere verdeling van de beschikbare middelen zorgen. 

Jongeren met een beperking die een  
multifunctioneel centrum (MFC) verlaten, 
krijgen vaak een budget voor dag- en nacht-
opvang wanneer ze de overgang maken van 
minder- naar meerderjarigheid, omdat er 
wordt gestart vanaf de hoogte van het budget 
uit het MFC. “We stellen ons de vraag of 
dat hoge budget wel nodig is voor jongeren 
die een MFC verlaten. Daarentegen hebben 
jongeren die thuis opgroeien bij de overgang 
naar meerderjarigheid niet automatisch 

recht op een persoonsvolgend budget. Dat 
vinden wij onrechtvaardig. Die ongelijk-
heid willen we wegwerken door het invoeren 
van een ‘jongerenbudget’”, zegt Tine.

Heb je vragen of opmerkingen over het  
jongerenbudget? Stuur dan zeker een  
mailtje naar tine.vandervloet@n-va.be.

Parlementslid 
Tine Van der Vloet

merksplas@n-va.be
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Dag Greet, je doet heel wat vrijwilligerswerk. 

Hoe zijn die engagementen ontstaan?

“Ik ben al 35 jaar leesmoeder in de vrije basis-
school en doe dat nog altijd ontzettend graag. Een 
leerkracht van een van mijn dochters die daar 
toen naar school ging, vroeg me of ik wilde helpen 
met lezen, dat was in 1987. Ondertussen hebben 
de kindjes die ik toen begeleidde in het lezen ook 
zelf al kinderen die hier naar school gaan. Enkele 
middagen per week ben ik in het Sint-Jozefcollege 
in Turnhout van de partij om de kleuters te helpen 
bij het middageten. Twee van mijn kleinkinderen 
gaan er bovendien naar school.”

Je bent begaan met kleuters en lagere school 

kinderen. Wat trekt je daarin zo aan?

“Het contact. En ik voel me vaak vertederd door 
hen. Het doet me deugd hen te kunnen helpen, 
daar doe ik het voor. Maar ook het sociaal contact 
met andere leesmoeders en vrijwilligers is, zeker 
op mijn leeftijd, ook heel leuk en belangrijk. Daar-
door blijf ik ook voeling houden met wat er leeft 
bij de mensen in ons dorp.”

Dat sociaal engagement komt ook terug in je rol in 

het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst?

“Ik kom graag onder de mensen en wil me ook 
inzetten voor wie het moeilijk heeft. Dat betekent 
concrete hulp aan concrete mensen. Ik help bij 

NOAH en ben vrijwilliger bij de Rode Antraciet, 
waar ik deelneem aan sportieve activiteiten met 
en voor de gevangenen in de gevangenis van 
Merksplas, zoals bijvoorbeeld petanque spelen. 
Andere sportieve activiteiten die ik doe, zijn BBB 
en de beweegsessies bij senioren. Daarnaast ben 
ik samen met Stan aangesloten bij de fietsclub 
‘Tenierkens’ en bridgen we ook al een aantal jaren, 
een kaartspel dat naast de fysieke trainingen ook 
mijn hersenen fit houdt.”

Vanwaar je overtuiging om de stap richting de 

politiek te zetten?

“Het was in eerste instantie Herman Verhoeven
- bestuurslid van N-VA Merksplas - die me 
aansprak en overtuigde om toe te treden tot het 
N-VA-bestuur. Maar ook, en misschien nog meer, 
mijn echtgenoot die een politiek engagement altijd 
al belangrijk vond. Mijn steentje bijdragen in een 
partij die het sociale aspect belangrijk vindt, dat 
sprak me aan.”

“In het Bijzonder Comité behandelen we concrete 
vragen van mensen. Meestal gaat het om aan-
vragen voor leefloon, vragen rond budgetbeheer, 
financiële tussenkomsten in medische kosten of 
gas en elektriciteit … Om goed voorbereid te zijn, 
ga ik de dossiers altijd op voorhand inkijken. Op 
die manier wil ik een positieve bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de leefomstandigheden van 
mijn dorpsgenoten.”

“Aangename leefomstandigheden voor 
elke dorpsgenoot, dat wil ik nastreven”
Interview met Greet Willemsen, lid van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

• 69 jaar
• Actieve en sociaal geëngageerd
• Geboren en getogen in Merksplas
• Mama van vier dochters
• Werd weduwe op 45-jarige leeftijd
• Deelt intussen al 17 jaar lief en leed met partner Stan
• Actief als vrijwilliger voor vers chillende organisaties

www.n-va.be/merksplas
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


