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

De kracht van de verandering … ook hier in Merksplas.
Beste Spetsers,
Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen.
Wij hebben de laatste tijd niet stilgezeten. Er werd onder andere al hard aan ons
programma geschreven. En laat het duidelijk zijn: politiek voeren doe je volgens ons
niet alleen of enkel met je team, neen … dat willen wij graag doen met alle Spetsers.
Openheid en verantwoordelijkheid zijn daarvoor twee krachtlijnen die wij heel
belangrijk vinden.
Het woord van de burgers moet voor ons meetellen, op een open en rechtvaardige
manier. Wij vinden adviesraden in de gemeente heel belangrijk! En niet enkel
inspraak is belangrijk, maar ook uitspraak. De uitvoering van een project moet van
A tot Z opgevolgd kunnen worden.
Binnenkort ontvangt elke Spetser ons programma waarin te lezen staat waarvoor de
N-VA staat. U kan dat trouwens ook terugvinden op onze website. Weldra maken
we ook de hele lijst bekend waarmee we in oktober naar de kiezer trekken. Verder kan
u in deze folder alvast kennismaken met één van onze nieuwe leden, een vrouw die
mee denkt, durft en doet!
Als u ook graag meedenkt of doet, neem gerust contact met mij
op tine.vandervloet@n-va.be!
Tot gauw
Tine van der Vloet
Voorzitter N-VA Merksplas

MERKSPLAS VLAGT!
Op 11 juli hangen wij weer de Vlaamse Leeuw uit in Merksplas!
Doet u ook mee?
Voor al diegene die vlaggen, hebben wij een attentie klaar die we
die dag bij u persoonlijk komen afgeven!
Heeft u nog geen Vlaamse leeuwenvlag?
Die kan u bij ons aankopen voor 8 euro. Neem daarvoor contact
op met Harrie van der Vloet, Hofeinde 6 in Merksplas
(014 63 33 60) of bij Koen Verheyen, Markt 12 in Merksplas.

Waar vond u N-VA Merksplas?
ZWERFVUILACTIE: ‘IN DE VUILBAK’
Gewapend met handschoenen, grijpstokken en vuilzakken nam N-VA Merksplas met 11 vrijwilligers deel om zwerfvuil in het centrum en omliggende straten op te ruimen. Samen met andere vrijwilligers verzamelden we op zaterdag
14 april aan de kapel van de Kolonie. Elf volle zakken met zwerfvuil
werden verzameld : drankblikjes, gebroken bierglazen, flessen, pampers, sigarettenverpakkingen, een massa peuken, plastiek, enzovoort. Het resultaat was een overvolle container met allerlei afval.
Voor de geleverde dienst trakteerde de milieudienst ons op een smakelijke smos en een drankje, waarvoor onze hartelijke dank!
Zwerfvuil is voor velen een bron van ongenoegen. Mensen vinden
het onaangenaam om in een vuile straat te leven of aan een vervuild
speelpleintje te vertoeven. Zeg nu zelf: het is toch veel leuker wonen
in een buurt zonder rommel op de grond!

HUUB BROERS BEZOEKT MERKSPLAS
Zondag 20 mei kreeg Merksplas een bezoekje van N-VA-senator en
burgemeester van Voeren, Huub Broers. We verwelkomden zo’n 40
leden en sympathisanten.
Omwille van politieke beslommeringen had onze oorspronkelijke
spreker Liesbeth Homans op het laatste moment moeten afzeggen.
Als vervanger van dienst had Liesbeth voor ons Huub Broers opgetrommeld. Een meer dan waardig alternatief! Huub is een gedreven toppoliticus en vertelde ons zijn persoonlijke en politieke
ervaringen en problemen als gemeenteraadslid en burgemeester van
Voeren op een ludieke en gezellige manier.
De huidige staatshervorming ziet hij als een ‘staatsMISvorming’. Franstalige partijen zullen in diverse regio’s opnieuw
communautaire problemen op de Vlamingen laten afkomen. Door deze staatshervorming worden de rechten van de
Nederlandstaligen aan banden gelegd en de rechten van de Franstaligen uitgebreid. De wil van het FDF is de wet. De
minachting voor de Vlamingen binnen de PS is groot.
Huub bekijkt de naderende verkiezingen van 14 oktober als een soort D-day. Verankering van de N-VA door gemotiveerde kandidaten in steden en gemeenten is het zaad voor de verkiezingen van 2014.

N-VA is aanwezig op de gemeenteraad
Zoals elke maand zijn we met een flinke delegatie
aanwezig op de gemeenteraad, uiteraard op de publiekstribune. Ook al kunnen we niets vertellen op de
gemeenteraad zelf, kan je toch altijd ons verslag vinden op http://merksplas.n-va.be/gemeenteraad. Maar
bij deze alvast een greep uit de belangrijke of gevoelige thema’s en onze visie hierop.
Ons GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve
Boetes) verschilt van dat van de andere gemeentes in de
politiezone (Rijkevorsel en Hoogstraten) en van dat van
Turnhout. Hopelijk gaat de gemeenschappelijk gebruikte
GAS-ambtenaar de regelgeving over grasmaaien van

Merksplas niet toepassen in Rijkevorsel en die van landbouwmachines van Turnhout in Merksplas. Wij zijn
voor duidelijkheid en hadden liever gezien dat de reglementering van 1 politiezone hetzelfde was.
De sporthal: de laatste geschillen met de aannemer zijn
van de baan nadat overeenstemming werd gevonden
over de vergoeding voor de gebreken. Dit maakt dat de
bouwwerken nu dus ook officieel zijn afgelopen en dat
de gemeente tegen vergoeding kan leven met de geconstateerde gebreken die vervolgens zelf zullen opgelost
worden.

Een vrouw die denk, durft en doet
Wie ben ik?
Ik ben Heidi Gobert, ik ben in 1974 geboren en getogen in WestVlaanderen, meer bepaald in Brugge. Een negental jaar geleden ben
ik verhuisd toen ik mijn echtgenoot ontmoette, Michel Schuermans,
een rasechte Spetser. Samen hebben wij twee prinsesjes, Lisa (6) en
Nora (bijna 3). Mijn gezin is het allerbelangrijkste in mijn leven.
Daarom heb ik bewust gekozen voor het fulltime ‘house-management’, zoals ik het graag uitdruk. Ik ben dus fulltime huisvrouw en
mama. Ik ben mij er ten volle van bewust dat dit geen vanzelfsprekende keuze meer is in onze huidige maatschappij. Mijn bewuste
keuze laat mij ook stilstaan bij de problematiek waar we tegenwoordig meer en meer mee te kampen hebben, namelijk de combinatie gezin en werk. Het is niet voor elke mama en/of papa evident
om daar een balans in te vinden, zeker wat betreft de problematiek
rond kinderopvang. Maar onze kinderen zijn de toekomst van onze
gemeenschap en net dit aspect vind ik heel belangrijk. Daarom dat
ik mij dan ook ten volle inzet als lid van de ouderraad van de gemeentelijke basisschool Qworzó.
Ik heb heel veel hobby’s en interesses! Tijd spenderen aan en genieten van gezin en familie staan uiteraard centraal. Dat kan gaan
van gezellig samen spelletjes spelen of in de tuin werken, tot een
weekendje aan zee, een vakantie naar Frankrijk of een lekker fietstochtje. Maar waar je
mij heel vaak kan vinden is in de bibliotheek want ik lees (of beter: verslind) heel graag
boeken, als er even tijd voor is.
Waarom koos je voor de N-VA?
Zoals bij zovelen was politiek vroeger voor mij een ver-van-mijn-bed-show. Waarom
zou ik mij iets aantrekken van politiek als er toch niet naar mij wordt geluisterd? Als
kleine burger had ik vroeger altijd de indruk omver te worden geblazen met veel beloftes maar weinig daden. Tot de N-VA in het vizier kwam. Eindelijk een partij waar
naar mijn gevoel nog écht wordt geluisterd naar de gewone burger. Waar duidelijke
klare taal wordt gesproken. Waar openheid, democratie en rechtvaardigheid hoog in
het vaandel worden gedragen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik eindelijk een politieke
route heb gevonden waar ik volledig kan achter staan en waar ik ook het gevoel heb
dat er naar mij en anderen geluisterd wordt.
Waarom dorpspolitiek?
Dankzij de instelling van de N-VA heb ik het gevoel gekregen dat iedereen een stem
heeft die zich mag en kan laten horen. Wat ik écht belangrijk vind in een politiek milieu, is luisteren. We leven al in een haastige maatschappij dat men dat soms vergeet.
Het is pas door te luisteren naar mensen dat je echt kan inspelen op noden en vragen.
Ik kan heel goed luisteren en heb een vrij goed inlevingsvermogen. Hiermee wil ik dan
ook de brug verkleinen tussen de politiek en de gemeenschap van Merksplas. Rome is
ook niet op één dag gebouwd, dus verandering heeft wel tijd en inspanning nodig.
Dorpspolitiek is maar een kleine vis in die grote zee dat onze Belgische politiek is. Maar
het zijn net die kleine factoren die uiteindelijk het grote verschil kunnen maken.
Ook vind ik het heel belangrijk dat mensen meer betrokken raken bij de dorpspolitiek.
Ik wil klare taal spreken tegenover elke inwoner van Merksplas, jong en oud, want
soms heb je een halve woordenboek nodig om onze politiek nog te begrijpen. We hebben dus niet alleen nood aan administratieve vereenvoudiging maar ook aan politieke
vereenvoudiging, zodat iedereen begrijpt waar we in onze samenleving mee bezig zijn.
We moeten de mensen duidelijk maken dat ook hún stem telt, dat ook zij belangrijk zijn.
We hebben allemaal een stem en die moeten we laten horen !

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.

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.
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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

