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Beste inwoner

Onze partij kaart bij het gemeentebestuur 
voortdurend onderwerpen aan waar 
verandering dringend nodig is. Er is nog 
steeds geen echte plattelandsvisie als het 
gaat over de uitbating van de brasserie en 
het hotel op de Kolonie. Ook op het vlak 
van verkeersveiligheid – met name de 
aandacht voor de zwakke weggebruiker – 
kan er nog veel verbeteren en veranderen 
in onze gemeente. 

Over enkele maanden zijn het gemeente-
raadsverkiezingen. Samen met uw steun 
op 14 oktober gaan we voor Verandering 
in Merksplas

Veilig thuis in welvarend Merksplas.

Luc Holthof
Afdelingsvoorzitter

De N-VA-afdeling van Merksplas heeft Vlaams Parlementslid Tine van 
der Vloet aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. “Ik ben mijn afdeling dankbaar voor haar vertrouwen. 
We zullen met een goede, sterke en gemotiveerde ploeg richting de 
verkiezingen trekken”, aldus Tine van der Vloet.

Wie is Tine? 
Tine van der Vloet is geboren en getogen 
in Merksplas. Ze is medeoprichtster 
van de lokale N-VA-afdeling en heeft 
sindsdien bakken ervaring in de politiek 
opgedaan. Bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen werd ze verkozen als ge-
meenteraadslid en sinds 2014 zetelt ze ook 
in het Vlaams Parlement, waar ze actief 
is in de commissies Welzijn en Wonen, 
Armoede en Gelijke Kansen. 

Lokaal hecht ze veel belang aan het ver-
enigingsleven en bruisende buurtwerkin-
gen. De samenwerkingen tussen de vele 
verenigingen én met de gemeente zijn een 
van haar grootste bekommernissen. Het 
verenigingsleven is immers de hoeksteen 
van het gemeenschapsleven. 

Luc Holthof: “Ervaring en  
gedrevenheid”

“Met Tine van der Vloet als lijsttrekker 

hebben we een jonge en heel gedreven 
vrouw, ervaren gemeenteraadslid en par-
lementslid met connecties in Brussel aan 
het roer. Daar kon onze volledige afdeling 
zich in vinden en we steunen haar dan 
ook unaniem”, aldus Luc Holthof die de 
afdeling N-VA Merksplas naar de ver-
kiezingen zal leiden. ”Bij deze aankondi-
ging geven we ook mee dat onze huidige 
fractievoorzitter Koen Verheyen afscheid 
neemt van de gemeentepolitiek.”

Koen, bedankt!
Koen Verheyen: “Zes jaar lang heb ik 
veel plezier, tijd en energie gestopt in de 
gemeentepolitiek. Met als enig doel om 
van Merksplas een nog betere gemeente te 
maken voor alle inwoners. Ik heb beslist 
om geen kandidaat meer te zijn voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, omdat ik 
omwille van mijn werksituatie niet langer 
diezelfde tijd ga kunnen vrijmaken om 
een eventueel mandaat op dezelfde ma-
nier in te vullen.”

Meer weten over 
N-VA Merksplas?

 merksplas@n-va.be
 www.n-va.be/merksplas 
 N-VA Merksplas

Vlaams  
  Parlementslid 
   Tine van der 
    Vloet trekt  
      N-VA-lijst

De N-VA heeft een            voor Merksplas.
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Nieuw bestuurslid en ondervoorzitter

Drie vragen aan … Tom Janssen 
1  Wie is Tom Janssen?

“Ik ben geboren in Antwerpen op 6 augustus 1975 en opgegroeid in Ekeren. Al van op jonge leeftijd sprak ‘het sociale’ mij erg 
aan. Dit zorgde ervoor dat ik als vrijwillig ambulancier aan de slag ging in een grootstad als Antwerpen. Na mijn studies ben 
ik aan de slag gegaan als informaticus. In 2007 zijn we als nieuw samengesteld gezin verhuisd naar de Kempen: eerst in Wortel 
en nu in het prachtige Merksplas. Beroepshalve werk ik sinds 2010 als ICT-freelancer. De laatste jaren heb ik een aantal IT-ma-
nagementprojecten uitgevoerd voor enkele bekende bedrijven in België en daarbuiten. 

Naast interesse voor veiligheid en justitie heb ik ook een bijzondere interesse voor alles wat met gezinnen, scheidingen en 
nieuw samengestelde gezinnen te maken heeft. Sinds 2014 ben ik actief als ervaringsdeskundige op het vlak van (v)echt-
scheidingen en begeleid ik hierin ouders en kinderen. Ik ben ook lid van een internationale organisatie op dit vlak en volg de 
ontwikkelingen op de voet.”

2  Waarom kies je voor de N-VA?

“De traditionele partijen voeren een beleid dat de toekomst van Vlaanderen volledig hypothekeert. Alleen de N-VA is rechtlij-
nig in haar beleid, weet de ernst van de financiële en econmische problemen goed in te schatten en ziet de mogelijkheden voor 
Vlaanderen. Daarnaast heb ik persoonlijk een sterke betrokkenheid en bereidwilligheid ervaren vanuit de N-VA wat betreft 
de problematiek rond (v)echtscheidingen. Het besluit om lid te worden van de N-VA en mij politiek te engageren was dan ook 
snel genomen.”

3  Waarom bestuurslid en ondervoorzitter?

“De visie en eigenheid, de standvastigheid en duidelijkheid zijn kenmerken die mij aanspreken binnen de N-VA. Door deel 
uit te maken van het bestuur als ondervoorzitter hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van onze 
partij op lokaal niveau.”

ZOMERS ONTBIJT

Zondag 10 juni 2018 - 9 uur tot 12 uur - GC De MARc/kT

Inschrijven kan tot 31 mei 2018 via het rekeningnummer 
BE 22 9730 1921 7047 met vermelding van naam + aantal 
volwassenen + aantal kinderen

Iedereen welkom!
N-VA nodigt u op 10 juni 2018 van harte uit op ons 
ontbijt. Tussen 9 en 12 uur kan u genieten van een 
heerlijke maaltijd in Gemeenschapscentrum De 
MARc/kT, Markt 1, 2330 Merksplas. 
Volwassenen: 12,50 euro
Kinderen 3 – 12 jaar: 5 euro
Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis

Vooraf inschrijven via  
merksplas@n-va.be of via  
0496 78 29 39

N-VA daagt Spetser uit om verkeersveiligheid  
te verhogen
Tine van der Vloet (N-VA) kreeg van heel wat 
inwoners opmerkingen dat de snelheid in de zone 
30 in Merksplas niet wordt gerespecteerd. “Blijk-
baar is dat niet het enige probleem. De zone 30 is 
zelfs niet afgebakend. Dat kaartte ik dan ook aan 
op de gemeenteraad en op de politieraad”, zegt 
Tine van der Vloet.

Borden zone 30 ontbreken
Na het nodige veldwerk kaartte Tine van der Vloet op de 
gemeenteraad van februari aan dat in de Bevrijdingsstraat 
de borden van de zone 30 ontbraken. Het schepencollege en 
politieraad wezen vervolgens naar elkaar. “Net als de zone 
30 blijkt de afbakening ervan een straatje zonder einde te 
worden”, aldus van der Vloet. “Ik blijf ervoor ijveren dat zo 
snel mogelijk duidelijk is waar iemand 30 mag rijden. Niet 
alleen in het belang van de schoolkinderen, maar ook de kin-
deren die op zondag naar de Chiro, het kinderkoor en andere 
activiteiten gaan.”

Uitdaging voor de burger om snelheid aan te passen
Zowel in de politieraad als in de gemeente is sprake van 
een gebrek aan visie over de zone 30. Daarom daagt van 
der Vloet nu de inwoners uit. Uit navraag op de politieraad 
bleek immers dat je als burger kan aanvragen om in je straat 

verkeersmetingen te vragen wanneer je merkt dat de snel-
heid niet wordt gerespecteerd. Dit dient te gebeuren bij de 
verkeersconsulent. Maar de zoektocht op de website van de 
politiezone naar deze verkeersconsulent blijkt even moeilijk 
als die naar de borden van de zone 30. “Verkeersmetingen 
zijn een nuttige eerste stap om automobilisten aan te manen 
om zich aan de snelheid te houden”, zegt van der Vloet. “Elk 
leven dat met aangepaste snelheid gered kan worden, telt!”

Hoelang duurt dit nu al?
Deze brug in ’t Carons Hofke is al heel lang onbruikbaar. 
Hoe komt het dat het klaren van deze eenvoudige klus zo 
lang op zich laat wachten? Volgens het gemeentebestuur 
duurt het allemaal zo lang omdat geen enkele aannemer 
dit werk wil uitvoeren. We zullen afwachten wanneer de 
werken eindelijk starten.

Agenda
Zondag 27 mei: Braderij Merksplas, van 11 uur tot 19 uur.
Heeft u vragen voor onze mandatarissen of voor Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet? Kom zeker langs bij onze N-VA-
stand en spreek ons aan!
Donderdag 21 juni: Bezoek het Vlaamse en federale parlement, van 8 uur tot 18 uur.
Inschrijven kan voor 8 juni via tine.vandervloet@n-va.be of 0496 78 29 39. Vervoer en middageten worden geregeld. 
Dinsdag 26 juni: Theo Toert, om 20 uur in P.C. Sint-Pieter in Lille.
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zal zijn beleid toelichten dat zacht is voor de kwetsbaren, maar hard voor 
diegenen die misbruik maken van onze gastvrijheid. Iedereen is van harte welkom. Op voorhand inschrijven is niet nodig.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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