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Veilig thuis in een  
welvarend Merksplas

2018 is van start gegaan en ook dit jaar 
staan er weer verschillende activiteiten op 
ons programma. In dit huis-aan-huisblad 
vindt u informatie over enkele van onze 
activiteiten en vertellen we waar wij als 
bestuur mee bezig zijn in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober. Het belooft een bewogen jaar 
te worden met vele uitdagingen, maar 
met één duidelijk doel voor ogen: het be-
ter maken van de leefomgeving in en rond 
Merksplas. Iedereen verdient een veilige 
thuis in een welvarend Merksplas. 

Marc Peeraer
Afdelingsvoorzitter

Wist je dat …
er in de toekomst geen openbaar 
toilet op de site van de Kolonie 
wordt voorzien? De N-VA vindt dat 
een jammere zaak, want wanneer 
het bezoekerscentrum niet open is, 
kunnen mensen niet naar het toilet. 
We hebben hier voor geijverd op de 
gemeenteraad, maar de burge-
meester vond het niet nodig om een 
openbaar toilet te voorzien.

Bart De Wever komt naar Turnhout

De Verandering 
Werkt
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Na drie jaar regeringsbeleid maken 
we graag een tussenstand op van 
de beloofde Verandering. Want wat 
blijkt? Cijfers en prognoses van 
onafhankelijke instanties bewij-
zen effectief dat De Verandering 
Werkt! Nationaal voorzitter Bart De 
Wever komt dat graag toelichten 
op vrijdag 16 maart om 20 uur in 
het Paterspand in Turnhout. U bent 
meer dan welkom. Breng gerust een 
collega, kennis of familielid mee.  
Vooraf inschrijven is  
niet nodig.

Vrijdag 16 maart 2018
20 uur

Paterspand, Patersstraat 100

Drie vragen aan Kris Schuermans p. 2 450 euro voor De Warmste Week p. 3
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N-VA wil duidelijke  
regels die voor  
iedereen gelijk zijn
De gemeente helpt de vzw De 
Kunstvrienden om de finan-
ciering van haar verbouwingen 
rond te krijgen. N-VA Merksplas 
vindt dat een goede zaak. De  
gemeente kent een renteloze 
lening toe aan de vzw en draagt 
de kosten voor de hypothecaire 
waarborg. De vereniging  
verbindt zich ertoe om jaarlijks 
de gemeente een gedeelte terug  
te betalen.

N-VA wil reglement
Op onze vraag of het niet beter zou zijn 
om een reglement te voorzien dat zulke 
vragen in goede banen kan leiden, rea-
geerde het schepencollege niet positief. 
Elke vraag van een vereniging zal dus 
apart bekeken worden. Er komen met 
andere woorden geen duidelijke regels 
die voor iedere aanvrager gelijk zijn. 

Uitgaven gemeente blijven  
stijgen
De uitgaven van de gemeente blijven stijgen. Ondertussen jaarlijks al 1,5 
miljoen euro meer dan aanvankelijk gepland. De meerderheid vindt de 
stijging niet verontrustend en stelt dat alles onder controle is.

Geen spaarpotje voor onverziene investeringen
De meerderheid schrijft alleen maar investeringen in de boeken die ook 
effectief gedaan worden. Ze voorzien dus geen spaarpotje voor onverwachte 
investeringen. Op die manier smukken ze de begroting op. Hopelijk vallen de 
vrachtwagens van de gemeente bijvoorbeeld niet in panne, want dan heeft dit 
bestuur wel degelijk een probleem.

Drie vragen aan … Kris Schuermans
1  Wie is Kris Schuermans?

Ik ben opgegroeid in Rijkevorsel, maar ik woon al sinds 1993 in Merksplas. Na mijn middelbare studies aan het Spijker te 
Hoogstraten ben ik maatschappelijk werk gaan studeren aan het HISS in De Haan. Daar combineerde ik mijn studies met 
werken als student-opvoedster in het zeepreventorium. Tijdens mijn studies groeide de interesse voor politiek. En dan vooral 

omdat het in ons land anders en beter moest. Ik overwoog toen al in de politiek te gaan. Wil je dat er zaken veranderen? Dan 

moet je de handen uit de mouwen steken. 

2  Ben je tijdens je studies dan ook meteen in de politiek gestapt?  
Na mijn huwelijk in 1991 ben ik samen met mijn man in een groot- en kleinhandel in 
kappersbenodigdheden gaan werken. Aanvankelijk als werknemers, vanaf 1994 als ei-
genaars. Deze drukke job combineren met een gezin zorgde ervoor dat mijn politieke 
ambities naar de achtergrond verdwenen. Maar ik bleef wel geïnteresseerd. 

3  Wanneer heb je de sprong dan wel gewaagd? 
In 2015 hebben we door een samenloop van omstandigheden de deuren moeten 
sluiten en toen mijn man in 2016 plots is overleden, besloot ik om mijn leven een 
nieuwe wending te geven. Ik zag nu de kans om toch nog werk te maken van mijn 
ambities. Ik maakte de overstap van passief N-VA-lid naar een actief engagement. 
Momenteel ben ik secretaris binnen het N-VA-bestuur van Merksplas en volg ik de 
vergaderingen van het arrondissementeel bestuur. Op deze manier wens ik mijn 
steentje bij te dragen aan de Verandering.

Bestuurslid 

in de kijker
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ZOMERS ONTBIJT

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

Versterk jij onze rangen?
Samen met heel wat Spetsers is het voltallige bestuur beleidsvoorstellen aan het uitwerken die gebundeld 
worden in ons verkiezingsprogramma. De voorstellen gaan over milieu, veiligheid en verkeersveiligheid,  
welzijn, economie… Ook met het samenstellen van een goede kieslijst zijn we al bezig. Voel jij je geroepen  
om de handen uit de mouwen te steken en mee aan de kar te trekken in Merksplas? Contacteert dan één  
van onze bestuursleden. De gegevens vind je op de website www.n-va.be/merksplas.

We hebben nog andere initiatieven in de pijplijn zitten waar je binnenkort meer over zal vernemen. Onze  
mandatarissen en ons bestuur hebben zich de afgelopen jaren hard ingezet om van Merksplas een aangena-
mere gemeente te maken. Wij engageren ons om dat de volgende jaren met nog meer inzet te blijven doen.

Inschrijven kan tot 31 mei 2018 via het rekening-
nummer 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

450 euro voor De Warmste Week
Op maandag 18 december 
2017 heeft N-VA Merksplas 
heerlijke chocoladesticks 
verkocht ten voordele van 
De Warmste Week van 
Music For Life. We stonden 
aan het gemeentehuis. De 
verkoop was een succes. Er 
werd 450 euro ingezameld. 
Dank je wel iedereen! 

Het geld ging deze keer naar 
twee goede doelen: vzw 
Zonnebloemblaadjes en vzw 
Hartekamp. Ze zorgen er 
beide voor dat kinderen met 
een beperking of met een 
grote medische zorg ook op 
kamp kunnen gaan. Ook de broertjes en zusjes mogen dan mee. 
We hebben voor deze goede doelen 450 euro ingezameld. Dit 
bedrag gaat integraal naar deze beide organisaties. We danken 
dan ook alle Spetsers voor hun steun, zodat ook deze kinderen 
zorgeloos mee op kamp kunnen gaan in de zomer.

  De 450 euro gaat naar twee 
vwz’s die het mogelijk maken 
dat kinderen met een beperking 
of een grote medische zorg ook 
op kamp kunnen gaan.

Al meer dan 100  
reacties op bevraging 
N-VA Merksplas
Er zijn al meer dan 100 Spetsers die hebben deelge-
nomen aan onze enquête.  Je zal hier zeker nog meer 
over horen van ons! We willen die vele Spetsers al 
van harte bedanken.

Wil je ook graag je mening met ons delen over 
onderwerpen die leven in onze gemeente?  
Surf dan naar www.n-va.be/merksplas. 

Septsers, 

bedankt!
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146
per maand in 
de volledige
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Hoog loon

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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