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V.U. Tine van der Vloet
Gezellestraat 15
2330 Merksplas
WANDELING KOLONIE OP ZONDAG 23 OKTOBER

N-VA Merksplas stapt het af!
N-VA Hoogstraten
nodigt uit…

N-VA Merksplas nodigt u van harte uit om op zondag
23 oktober mee te wandelen (5 km) door de Kolonie van
Merksplas. Onze gids Hugo Cornelis verwelkomt u tussen
13.30 en 14 uur aan de Kapel van Merksplas Kolonie.
• Gids Hugo Cornelis zal u tijdens de wandeling van 5 km op onderhoudende manier vertellen over het ontstaan van, de werking
van en het leven op dit mooie domein. U trekt best stevig schoeisel aan. Het parcours is ook toegankelijk voor buggy’s.

Mark Andries,
kabinetschef van
minister
Geert Bourgeois.

• Gastspreker Mark Andries, kabinetschef van Vlaams
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Toerisme, Inburgering en Vlaamse Rand Geert Bourgeois (N-VA) zal na de wandeling meer vertellen over
de dossiers in verband met de instandhouding en renovatie van de Kolonie.
• Na de wandeling steken we de benen onder de tafel.
Op het menu: heerlijke soep, frikadellen met krieken en brood, en als nagerecht rijstpap. Tegen de democratische prijs van 5 euro per kind vanaf 4 jaar en 12
euro vanaf 12 jaar (exclusief dranken) schuift u mee
aan tafel!

Gespreksavond met N-VA-voorzitter

BART DE WEVER
en fractieleider in het
Vlaams Parlement

KRIS VAN DIJCK
over de politieke actualiteit en de
verankering van de N-VA in de
Kempen.
U kunt hier niet alleen kennismaken met deze politici, maar ook
met de nieuwe N-VA-afdeling van
Hoogstraten.
woensdag 28 september om 20 uur
in zaal Le Cirq,
Gravin Elisabethlaan 1
Hoogstraten
Gratis toegang
Ook Spetsers zijn van harte
welkom!

N-VA Merksplas
nodigt u van harte uit om
op zondag 23 oktober mee te
wandelen (5 km) door
de Kolonie van Merksplas.
Onze gids Hugo Cornelis
verwelkomt u tussen
13.30 en 14 uur aan de Kapel
van Merksplas Kolonie.

Inschrijven voor 10 oktober is noodzakelijk!
Deponeer onderstaande inschrijvingsstrook in de brievenbus bij Tine van der Vloet, Gezellestraat 15 of Koen
Verheyen, Markt 12. Inschrijven is ook mogelijk via
onze webstek: www.n-va.be/merksplas.
Tot dan!
Het bestuur van N-VA Merksplas
Harrie, Herman, Hugo, Safet, Koen en Tine

Inschrijvingsstrook “N-VA Merksplas stapt het af” (23 oktober 2011 vanaf 13.30 uur)
Naam:
Adres:
schrijft zich in voor de wandeling en de maaltijd.
Volwassenen:

x 12 euro =

euro

Kinderen:

x 5 euro =

euro

n
n

Ik stort het totale bedrag op rekeningnummer BE22 9730 1921 7047 van N-VA Merksplas*
Ik stop het totale bedrag (cash) in de envelop* en bezorg die in Gezellestraat 15 of Markt 12
*aanduiden wat van toepassing is

!

LIDMAAT

Herman Verhoeven
“Voordat ik de stap naar de N-VA zette had ik al veel interesse in de nationale
en regionale politiek”, vertelt Herman Verhoeven (60). “Gedurende mijn professionele leven was ik eveneens een gemotiveerd ABVV-militant. Maar aan dit
lidmaatschap kwam heel bewust een einde toen het ABVV diverse aanvallen
lanceerde tegen de N-VA. Het was voor mij moeilijk om in hun idealen en doelstellingen te blijven geloven. Daarom wil ik me nu inzetten voor N-VA Merksplas!”
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N-VA Merksplas volgt voor u de gemeenteraad
Sinds een aantal maanden volgt een delegatie van
N-VA Merksplas de gemeenteraad. Dat is geen evidentie, want we zijn nog niet vertegenwoordigd in
de gemeenteraad. Wel bereiden we elke zitting
goed voor. De documenten die voor het publiek beschikbaar zijn in het gemeentehuis kijken we in en
bestuderen we.
Op dinsdag na de gemeenteraad staat ons verslag
online. Per agendapunt lees je onze bedenkingen
vooraf, de tussenkomsten en het verloop van de
stemming. Al deze verslagen zijn te raadplegen op
onze website www.n-va.be/merksplas (via ‘gemeenteraad’ in de menubalk). Hieronder leest u
alvast meer over een aantal belangrijke punten uit de
voorbije gemeenteraden.
PERIKELEN ROND DE SPORTRAAD
De perikelen rond de Sportraad kwamen in de gemeenteraden van april, mei en juni naar voor. Deze
‘netelige toestand’ kwam er doordat het schepencollege het advies van de Sportraad eenzijdig negeerde.
Eén sportclub kreeg, ondanks het negatieve advies
van de Sportraad, toch een goedkeuring vanuit het
schepencollege. Uiteraard viel dit niet in goede
aarde bij de Sportraad, die collectief ontslag nam.
Het standpunt van N-VA is duidelijk: het kan niet
zijn dat het schepencollege personen negeert die het
goed menen met de sport in Merksplas en daar veel
van hun vrije tijd in steken. In tweede instantie is er
overleg geweest en werden de plooien glad gestreken, maar dit had direct en meteen moeten gebeuren.
Waardevolle en verdienstelijke personen zien het nu
misschien niet meer zitten en haken misschien af ten nadele van de sportende Spetser. Hopelijk heeft
de zomer wat wijze raad gebracht. Wij hopen alvast
dat deze perikelen geen blijvende wonden hebben
geslagen.
VERKOOP AGEM
Ook het dossier van de verkoop van AGEM kwam
meermaals ter sprake in de gemeenteraad. AGEM is

en blijft immers een waardevol symbool voor alle
Spetsers. In april kwam een budgetwijziging op de
agenda van de
gemeenteraad,
waarbij wij voor
het eerst zicht
kregen op de financiën. Daarin
zien we dat
AGEM 234 478
euro uitkeert aan
de gemeente.
Aangezien in de gemeenteraad van maart gezegd
werd dat de verkoop een financiële nul-operatie zou
zijn, vraagt N-VA Merksplas zich af onder welk budget dit gaat vallen. Zijn dit dividenden? Is het een
vergoeding voor de aanwezigheid van de kabels in
de grond van de gemeente? Voor ons is er dus nog
heel wat onduidelijkheid over de financiële impact! We hopen ten stelligste dat die, zoals de burgemeester beloofde, nihil zal zijn.
NIEUWE SPORTHAL, NEGATIEF RESULTAAT
Merksplas mag trots zijn op zijn nieuwe infrastructuur. Maar wanneer we op de gemeenteraad van mei
het ondernemingsplan van Sportcentrum ‘t Hofeind
onder ogen krijgen, stellen we ons toch vragen bij het
negatieve exploitatieresultaat van 308 158,07 euro.
Het is ons niet geheel duidelijk of dit een verwacht of
een verhoopt resultaat is. Zal dit elk jaar het geval
zijn? Of zijn er dit eerste jaar nog enorm veel investeringen gebeurd? Wat zijn de gevolgen van dit negatief exploitatieresultaat?
Aangezien het hier een ‘autonoom gemeentebedrijf’
betreft, is het een aparte entiteit. Maar met welke
middelen wordt dit financiële verlies gedekt? N-VA
Merksplas had hierover graag opheldering gekregen
op de gemeenteraad, maar jammer genoeg is er geen
duiding gekomen. Er werd namelijk geen enkele
vraag gesteld vanuit de oppositie ...

Geert Bourgeois (N-VA): “25 miljoen euro
voor herbestemming Kolonie”
Merksplas Kolonie ligt vele Spetsers nauw aan het
hart. N-VA Merksplas legde Vlaams minister van
Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) daarom op het
rooster over dit dossier!
Tijdens de vorige regeerperiode (2004-2009) klopte
men bij verschillende ministers aan voor financiële
ondersteuning. Die kwam er echter nooit. Hoe stond
het dossier ervoor toen het op uw bureau belandde?
Geert Bourgeois: “Er waren al veel studies gemaakt en
hier en daar waren er ook beloftes voor de toekenning
van financiële middelen. Die beloftes werden door de
vorige regering niet waar gemaakt. Maar ik vond het
van bij de aanvang een te belangrijk dossier. De herbestemming en herwaardering van gebouwen is immers
een van de speerpunten van mijn beleid. Ik zette dan
ook graag mijn schouders mee onder dit project.”
Wat was uw eerste indruk toen u in januari 2010 de
Kolonie bezocht?
Geert Bourgeois: “Toen al was duidelijk dat de gebouwen in zeer slechte toestand verkeerden. Verschillende
daken vertoonden grote gaten. Ook andere openingen
waren niet afgesloten tegen wind en waterinfiltratie.
Daarnaast viel de uitgestrektheid van deze waardevolle
site onmiddellijk op. Het was duidelijk dat de herbestemming geen makkelijke en een dure opdracht zou
zijn.”
En toen ging de bal aan het rollen?
Geert Bourgeois: “We hebben dit dossier inderdaad ter
harte genomen. In 2010 werd er alvast een subsidie verleend in het kader van de Toeristische Tewerkstellingsprojecten (TWP). Vanuit het kabinet hebben we er ook
sterk op aangedrongen dat er snel een ontwerper moest
worden aangesteld en een restauratiepremie aangevraagd. In het najaar van 2010 lanceerde de gemeente
een oproep voor kandidaten en het architectenbureau
Erfgoed & Visie kreeg de opdracht toegewezen. Er werd
een restauratiedossier opgesteld voor materieel-technisch vooronderzoek enerzijds en het restaureren van
het dak, de grote hoeve en het dak van het woonstalhuis (zuid) anderzijds. Beide dossiers zijn in mei ontvankelijk verklaard.”

Vlaams minister
van Toerisme
Geert Bourgeois
neemt het dossier van
de Kolonie ter harte.

Hoe steunt Vlaanderen dit project financieel?
Geert Bourgeois: “De totale omvang van restauratiefase
1 bedraagt 1 239 565 euro. Het aandeel van de Vlaamse
overheid hierin is 677 223 euro. Mijn kabinet bekijkt momenteel of het nog mogelijk is om dit jaar de premie toe
te kennen want het dossier is hoogdringend. Bovendien
ontvangt de gemeente ook Europese EFRO-subsidies
met een looptijd tot eind dit jaar. De werken kunnen
dan in 2012 worden aangevat. De administratie onroerend erfgoed werkt ook een meerjarige subsidiëringsovereenkomst met de gemeente uit. We hopen deze nog
in het laatste kwart van het jaar voor te leggen aan de
Vlaamse Regering zodat men in 2012 kan starten met
de uitvoering. Men rekent in totaal op een bedrag van
25 621 273 euro subsidies van Vlaanderen.”
Wat ziet u op lange termijn gebeuren in de Kolonie?
Geert Bourgeois: “Er zal een landschapsbeheerplan
worden opgemaakt, waardoor de Kolonie zal kunnen
rekenen op een beheerspremie van Vlaanderen voor het
uitvoeren van werken aan het beschermde landschap.
In de toekomst hoopt men ook nog op toeristische steun
voor de uitbouw van een bezoekerscentrum en de aanleg van een jeugdkampeerterrein. En tot slot gaf ik ook
mijn steun aan de indiening van een transnationaal dossier, in samenwerking met Nederland, met het oog op
de opname op de UNESCO-werelderfgoedlijst. WortelKolonie en Merksplas-Kolonie beschikken immers over
belangrijke troeven!”

OPENLEDENVERGADERING 13 MEI

De Vlaamse optimist heeft gelijk
N-VA Merksplas ontving op haar openledenvergadering op 13 mei gastspreker en bekend publicist Frans
Crols, die het had over zijn studie over ‘De Vlaamse optimist, hij bestaat en heeft gelijk.’ Heel veel aandacht en
een warm applaus ging er ook naar de tweede gastspreker, peter van N-VA Merksplas Kris Van Dijck, die

op een gesmaakte manier over de huidige politieke
situatie vertelde.
Het bestuur van N-VA Merksplas bedankt alle leden en
sympathisanten, helpers en sprekers voor hun aanwezigheid!

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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