
Beste inwoner

We leven momenteel in grote onzeker-
heid. Niemand weet hoe lang de crisis 
nog zal duren en welke de effecten 
ervan zijn op het economische weefsel 
en op het welzijn van mensen. We 
hebben nood aan een tegenwicht 
dat stabiliteit en perspectief brengt. 
We hebben ankerpunten nodig en 
zekerheden om ons aan op te trekken. 
Onze grote instituten en organisaties 
zijn al lang niet meer dergelijke bakens 
en ook de politiek worstelt met die 
leidende en richtinggevende rol. 

Een gebeurtenis die heel veel mensen 
beroerd heeft, is het overlijden van 
Queen Elizabeth. Zij was voor velen 
zo’n baken. Ze was een zekerheid voor 
Engeland en voor de hele wereld. En 
ze was er altijd. Pas bij haar overlijden, 
toen ze er plots niet meer was, beseften 
velen wat ze betekende. Dat is ook zo 
in onze eigen leefwereld: we beseffen 
meestal pas wat iemand voor ons 
betekent, wanneer die persoon er niet 
meer is. 

Burgers, zelfstandigen en bedrijfs-
leiders piekeren zich inmiddels suf 
over de oplopende kosten en ze zien 
soms weinig lichtpuntjes. Van politici 
– vooral dan van diegenen die een 
uitvoerende functie hebben zoals 
ministers, burgemeesters en schepe-
nen – verwachten we meer dan ooit 
staatsmanschap: ze moeten maat-
regelen nemen die ons op de korte 
termijn door de crisis helpen en die de 
Vlaamse veerkracht verder voeden en 
stimuleren.

Veel leesplezier!

Luc Holthof
Voorzitter

Op tournee met BDW
Het N-VA-partijcongres in mei 2023 en 
de verkiezingen in 2024 zetten Bart De 
Wever ertoe aan om op tournee te gaan 
doorheen de vij� ien arrondissementen. 
Op donderdag 22 september was het de 
beurt aan het arrondissement Turnhout. 
We zagen dat het goed was!

De plaats van het gebeuren was de Alta 
Ripa in Oud-Turnhout. De zaal was goed
gevuld en onze afdeling was ook present. 
In zijn gekende no-nonsensestijl en door-
spekt met de nodige humor gaf Bart zijn 
visie op de actualiteit. De uitdagingen die 
ons te wachten staan met het oog op de 
verkiezingen van 2024 kwamen ook aan 
bod. 

Hoewel hij bij aanvang beloofde om niet 
langer dan anderhalf uur te spreken, 

waren er al snel twee uren voorbij. Toch 
hadden we niet de indruk dat er verveling 
in de lucht hing, integendeel zelfs. Na een 
korte pauze beantwoordde Bart vragen 
en bekommernissen van het publiek. De 
avond werd afgesloten met een drankje 
en een babbeltje. Dat hadden we gemist in 
tijden van corona!

Bart De Wever op tournee in Turnhout. 
We hingen aan zijn lippen! 

Opvang Oekraïense vluchtelingen
De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Merksplas was niet altijd 
even gemakkelijk. Het bestuur zet maximaal in op gemeentelijk geor-
ganiseerde opvang. Maar doordat er nog steeds Oekraïense gezinnen 
toekomen, is er ook nood aan opvang in gastgezinnen. De communicatie 
tussen het Sociaal Huis en de gastgezinnen verliep niet altijd optimaal. 
Hoewel het antwoord van de bevoegde schepen vaag en onduidelijk was, gaf het bestuur 
tijdens de gemeenteraad toe dat de communicatie intenser had moeten zijn. Zeker in 
het begin. Maar het was op dat moment niet mogelijk om alle vragen van bewoners te 
beantwoorden. Al doende leert men zeker?

Mobiliteitsplan
Het schepencollege heeft in mei een 
lastenboek voor een mobiliteitsplan 
goedgekeurd. Tot op heden werd 
er op dat vlak nog geen vooruitgang 
geboekt. De enige ontvangen offerte, 
bleek te duur. Ook het lastenboek 
zelf moet nog eens herbekeken 
worden. Wordt vervolgd!

Asfalt Leest
We vroegen naar een stand van zaken 
betreffende het asfalt van de Leest en of er 
al een studie uitgevoerd werd naar de moge-
lijke trillingen op die weg. Voor de werken 
aan de Leest moet er eind dit jaar een budget 
voorzien worden. Als dat lukt … Zo niet, 
schuift alles op naar volgend jaar.
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Welke verantwoordelijkheden neemt het 
bestuur in tijden van droogte?
Een tijdje geleden konden we op 
Facebook lezen dat de gemeente water 
oppompt uit de visvijver van de Kolonie. 
Dat is voor N-VA Merksplas onaanvaard-
baar, zeker in tijden van droogte. 

340.000 liter water opgepompt?
We namen een kijkje bij de vijver. Wat 
blijkt? Het waterpeil is enorm gezakt. 
Volgens de algemeen directeur pompt de 
gemeente om de twee weken 10.000 liter 
water op uit de vijver. Er zou ondertussen 
al zeventien keer 20.000 liter water opge-
pompt zijn. Daarvoor zou in het verleden 
een mondelinge toestemming gegeven zijn 
door het ANB (Agentschap Natuur en Bos) 
en de VLM (Vlaamse Landmaatschappij), 
zei schepen Govers tijdens de gemeente-
raad. Het bestuur beweert dat het water-
peil slechts drie tot vier centimeter gezakt 
is. Het opgepompte water wordt gebruikt 
om jonge bomen water te geven bij droogte. 

Zonder toestemming
We begrijpen dat jonge bomen water 
nodig hebben, maar dat mag niet ten koste 
gaan van de vissen en planten in de vijver. 
Kunnen we dat niet op een andere manier 
oplossen? De gemeente heeft toch een 
voorbeeldfunctie? We namen zelf contact 
op met het ANB. En wat blijkt? Het agent-
schap heeft helemaal geen toestemming 

gegeven voor het oppompen van water. Ze 
zijn enerzijds geen eigenaar van de vijver 
en zouden anderzijds in tijden van droogte 
nooit toestemming geven om water op te 
pompen. 

Transparantie ver te zoeken in Merksplas
Transparantie is in onze gemeente nog steeds ver te zoeken. Er is onvoldoende transparantie naar burgers en raadsleden toe. 

We zetten de belangrijkste ergernissen op een rijtje:

•  Raadslid Tine van der Vloet wilde tijdens de gemeenteraad 
gebruik maken van een powerpointpresentatie. De burge-
meester liet dat niet toe. In het huishoudelijk reglement is 
daarover nochtans niets terug te vinden.

•  Niet alle beslissingen worden opgenomen in het verslag van 
het schepencollege. Hoe behouden we als oppositie dan een 
goed overzicht? 

•  De gemeente wil de gemeenteraad niet live streamen. Dat 
is nochtans voor vele burgers nuttig en dat gebeurt nu al in 
vele gemeenten. Waarom niet in Merksplas? 

•  Er is geen audioverslag van de gemeenteraad beschikbaar. 
Volgens het gemeentebestuur is dat overbodig. 

•  Uitgaande post wordt niet altijd geregistreerd. We zijn als 
oppositiepartij niet altijd op de hoogte van de antwoorden 
op vragen van burgers. De burgemeester laat weten zelf niet 
te weten hoe dat in elkaar zit. Hij gaat het bekijken.

•  We dienen punten goed te keuren tijdens de gemeenteraad 
zonder dat we de volledige achtergrondinformatie van het 
bestuur ontvangen. Dat is onaanvaardbaar. 

We hebben – zeker als oppositiepartij – transparantie nodig 
om goede, afgewogen beslissingen te nemen en om op een 
correcte manier agendapunten of voorstellen goed of af te 
keuren. Er is op dat vlak nog veel werk aan de winkel in 
Merksplas.

Wolfstraat-Hazenpad-Werfstraat
Tijdens de gemeenteraad van juni bevestigde schepen 
Govers dat de bermen in de Wolfstraat-Hazenpad-Werf-
straat op 10 december opgeleverd worden. Op dat 
moment zal bekeken worden of de bermen en grachten 
correct zijn (her)aangelegd. Als dat niet het geval is, dan 
wordt er niet opgeleverd. 

Woonproject Hoevestraat
Zoals u weet probeert het bestuur aan de voetbalvelden een woon-
project te realiseren. Die grond heeft echter stedenbouwkundig en 
kadastraal een recreatieve bestemming. We vroegen nogmaals naar 
een stand van zaken. Volgens het gemeentebestuur is er geen nieuws 
daaromtrent. Vreemd toch? Schepen Govers heeft wel bevestigd dat 
de kapotte zitbanken aan de voetbalvelden, hersteld worden.

Het is duidelijk dat er heel 
wat water verdwenen is uit de 
visvijver van de Kolonie.  

merksplas@n-va.be
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Wist u dat …

   … het op 4 oktober het werelddierendag was? Dat is een dag om het belang van dierenwelzijn in de kijker te zetten. Een schepen 
voor Dierenwelzijn is geen garantie, maar wel een stap in de goede richting. Vijftig gemeenten, waaronder Merksplas, hebben er nog 
steeds geen. 

   … er een nieuwe werking rond bouwkundig erfgoed opstart? Die zal markante 
panden in onze gemeente in de kijker zetten: kolonie, het pannenhuis, de villa in het 
Hazenpad en Caronshofke.

   … de gele doos al door de helft van de 70-plussers werd 
opgehaald bij de apothekers? Nu de andere helft nog. 

   … N-VA Merksplas haar 11 juliviering dit jaar in de 
Kolonie hield? Bedankt aan alle bezoekers!

N-VA gaat voor een toegankelijk Merksplas
Toegankelijkheid is voor de N-VA een topprioriteit. Herinnert u zich onze toegankelijkheidswandeling? Tijdens die wandeling 
gingen we na waar het in Merksplas (nog) niet voldoende toegankelijk is. We stelden vast dat er nog heel wat werk is op dat vlak. 

Daarom brachten we in de Week van de 
Mobiliteit enkele voorstellen op de 
gemeenteraad. Die werden unaniem 
goedgekeurd, zowel door de meerderheid 
als door de oppositie. Onze voorstellen op 
een rijtje:

•  Organiseert een infomoment voor alle 
geïnteresseerden en laat Inter een uiteen-
zetting geven over toegankelijkheid. Inter 
is een onafhankelijk expertisecentrum 
in toegankelijkheid en Universal Design 
(www.inter.vlaanderen). 

•  Maak een oplijsting van eigen gebouwen 
en terreinen waar de toegankelijkheid 
nog beter kan en pas die aan. 

•  Vraag extra aandacht voor toegankelijk-
heid aan handelaars en burgers. Dat kan 
bijvoorbeeld door een campagne in de 

Meer over Merksplas of via een informa-
tieve brief. 

•  Geef duidelijke informatie aan het 
gemeentepersoneel, zodat het waakzaam 
kan zijn bij de uitvoering van haar taak.

Wat kan u zelf doen? Zorg ervoor dat de 
voetpaden zoveel mogelijk vrij zijn. Zet 
bijvoorbeeld uw vuilnisbakken zo laat 
mogelijk buiten en zo min mogelijk op het 
voetpad. Laat geen takken van uw planten 
of hagen het voetpad kruisen. Houd uw 
stoep netjes ... 

Voor meer informatie kan u terecht op 
de website van N-VA Merksplas of bij 
bestuursleden Sonja Meyvis
(sonja.meyvis@n-va.be) en Tine van der 
Vloet (tine.vandervloet@n-va.be). Bestuursleden Kim en Sonja tijdens de 

toegankelijkheidswandeling. Er is duidelijk 
nog veel werk aan de winkel. 

Laadpunten voor elektrische wagens
Tegen 2030 moet er anderhalf laadequivalent per 100 inwoners zijn. We hebben in Merksplas tot op heden 
acht laadpalen. De burgemeester dacht dat we het quota bijna gehaald hadden. Niets is minder waar. Er zal 
nog stevig geïnvesteerd moeten worden. Een concreet plan van aanpak kan het gemeentebestuur nog niet 
voorleggen.

www.n-va.be/merksplas
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


