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V.U. Tine van der Vloet
Gezellestraat 15
2330 Merksplas

Valentijnsactie
N-VA Merksplas heeft een hart voor
alle Spetsers en voor Merksplas!

N-VA Merksplas in gesprek met
Liesbeth Homans!

Op zaterdag 11 februari en op
maandag 13 februari heeft onze ploeg
de Spetsers eens lekker verwend. We
deelden maar liefst 800 chocolaatjes
uit aan voorbijgangers. Met onze
warme actie konden we de vriestemperaturen beter trotseren!
Burgemeester voor één dag
WIN EEN LUNCH MET
LIESBETH HOMANS!
Wat zou u doen als u één dag
burgemeester was van Merksplas? Wat
zou u behouden of veranderen in ons
dorp? Laat het ons weten. Vul onderstaande strook in en bezorg je suggesties
voor 15 april in de Gezellestraat 15.
Voeg gerust een extra blad bij indien
gewenst. Je kan je antwoorden ook mailen
naar tine.vandervloet@n-va.be.
Uit alle inzendingen trekken we één
gelukkige die samen met het bestuur van
N-VA Merksplas en Liesbeth Homans
mag komen lunchen. Het etentje zal
plaatsvinden op zondag 20 mei.

WANNEER?
Op zondag 20 mei 2012
van 10 tot 12 uur

Als ik één dag burgemeester van
Merksplas was dan zou ik graag

WAAR?
Gemeenschapscentrum de Marc/kt

Als ik één dag burgemeester was dan zou ik
wat veranderen aan

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Je hebt de kans om je vragen op voorhand op te sturen naar
tine.vandervloet@n-va.be of Gezellestraat 15. Dit kan tot en met 15 april.
Je vragen kunnen gaan over de Kolonie, energie, politiek, gezinsbeleid,
de meerwaarde van de N-VA in de gemeentepolitiek, de actualiteit, …
Wat je ook wil vragen, aarzel niet en breng je vraag binnen of mail ze door.
Het belooft een boeiende voormiddag te worden!
GRATIS TOEGANG - IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Een Jonge Leeuw: Jans Gysels
Waarom ben je politiek actief geworden?
Mijn studies sociaal-cultureel werk hebben me ertoe aangezet om
aan politiek te doen. Het is een professionele vorming in het verwerven
van sociale vaardigheden en inzicht in sociale verhoudingen en bewegingen. Als sociaal-cultureel werker probeer ik bruggen te bouwen tussen mensen, organisaties en culturele groepen. In Merksplas wil ik een
brug bouwen en onderhouden tussen de politiek en de mensen. Transparantie is hier een sleutelwoord voor mij. Ik wil voor elke burger,
jong en oud, een aanspreekpunt zijn. Ik zal dit doen vanuit een kritische maar constructieve kijk op Merksplas en de samenleving in zijn
geheel. Merksplas behoort toe aan de Spetsers, en dit kan alleen als er
naar de Spetsers geluisterd wordt.

JANS GYS
ELS
• 20 jaar
• Student
sociaal-cult
ureel werk
(KHK Gee
l)
• Woont in
Merksplas
• Voetbalt

Waarom heb je gekozen voor de N-VA ?
Ik zie de N-VA als de enige democratische partij in Vlaanderen. In
verschillende dorpen en steden gaan de traditionele partijen in kartel ondanks hun totaal verschillende politieke ideologie. Dit is niets
anders dan een uitsluitmechanisme waarbij de stem van de Vlaamse kiezers
niet gehoord wordt. Een tweede reden is dat Merksplas het best kan groeien in een Vlaanderen met
volledige financiële verantwoordelijkheid. Ik ben van mening dat de Vlamingen een prominentere rol kunnen spelen
als burgers van Europa.
Wat zijn jouw verwachtingen van de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik ben me ervan bewust dat het een hele uitdaging is om tegen de grootmacht in Merksplas op te boksen. Gelukkig ben
ik strijdvaardig. Ik wil samen met de N-VA een cultuur van optimale transparantie in Merksplas opbouwen, met een
open houding tegenover elke inwoner van Merksplas. Iedereen, ook de inwoners van Merksplas, heeft recht op een alternatief. Ik ben van mening dat ik samen met de N-VA dit alternatief kan bieden. Wij staan voor vernieuwing,
verruiming, sociale cohesie, transparantie en deskundigheid.
Ben jij ook jong en wil je Merksplas mee vernieuwen? Neem dan contact op met Jans!

jans.gysels@n-va.be

Oproep
N-VA Merksplas is al volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Dat lijkt nog ver weg,
maar de tijd gaat snel. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die samen met ons willen gaan voor verandering.
• Wil je je engageren voor een beter Merksplas?
• Deins je niet terug voor een uitdaging?
• Voel je je aangetrokken door het enthousiasme van de N-VA?
Aarzel dan niet en contacteer ons!

Kolonie: restauratie grote hoeve en kapel eindelijk van start
De restauratie van de grote hoeve en landloperkapel op Merksplas Kolonie is eindelijk van start
gegaan. Na een aansporing van minister Geert
Bourgeois (N-VA) in 2010 is het gemeentebestuur in
actie geschoten. De werken zijn realiseerbaar dankzij Vlaamse subsidies. Daarbovenop geeft minister
Bourgeois zijn steun voor de eventuele opname van het
domein op de UNESCO-werelderfgoedlijst.

EERSTE FASE
De restauratie van het geheel zal gebeuren in tien verschillende fasen over een periode van tien jaar. In de eerste fase zal men de zuidelijke vleugel van de grote
boerderij restaureren. Deze zal later als onthaalcentrum
dienen.
In 2010 vroeg het kabinet van minister Geert Bourgeois
(N-VA) het gemeentebestuur om dringend werk te
maken van de restauratie van de grote hoeve en landloperkapel op Merksplas Kolonie. Eind 2010 stelde de
gemeente het architectenbureau 'Erfgoed en Visie' aan
om een restauratiedossier op te stellen. Van toen af kwam
alles eindelijk in een stroomversnelling: dossiers werden
ingediend en goedgekeurd, subsidies werden aangevraagd en een meerjarensubsidie werd goedgekeurd.
VOORLOPIGE DAKBEDEKKING
In de tussentijd ontving de gemeente bovendien een
Europese EFRO-subsidie waarmee ze eind 2011 een
voorlopige dakbedekking aanbracht om verder verval
van de gebouwen te voorkomen. Nu, begin 2012, kan
men eindelijk starten met de uitvoering. Men kan rekenen op de subsidies toegekend door Vlaanderen.

TWEEDE FASE
In de tweede fase begint de restauratie van de lichtstraat
en het dak van de kapel. Ook de trappen van de verschillende ingangen van de kapel zal men herstellen.
Binnenin wordt de muur tussen schip en koor verwijderd om ze terug in haar oorspronkelijke staat te
brengen.
UNESCO-WERELDERFGOEDLIJST
Ondertussen maakt men werk van een landschapsbeheerplan om het beschermde landschap te behouden.
Hiervoor zal de Kolonie de beheerspremie van Vlaanderen
ontvangen. Minister Bourgeois gaf ook zijn volle steun
aan de indiening van een internationaal dossier, in
samenwerking met Nederland, met het oog op de
opname op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Hugo Cornelis
hugo.cornelis@n-va.be

WEBSITE N-VA MERKSPLAS
Wil je meer te weten komen over onze afdeling?
Surf naar onze website en maak kennis met het
bestuur, ontdek onze standpunten en lees de
vorige huis-aan-huisbladen.
Via de site kan je ook lid worden van de N-VA!

www.n-va.be/merksplas

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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

