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MERKSPLAS
De N-VA: uw spreekbuis
in de gemeenteraad
De verkiezingen van oktober 2012
waren bijzonder boeiende en
drukke maanden voor onze
kandidaten: informeren, praten met
mensen, nadenken om ons
dorpsleven zo goed mogelijk in
kaart te brengen. Via ons
verkiezingsprogramma hebben we
duidelijk willen maken welke
richting we uit willen gaan met
Merksplas.

V.U.: Tine van der Vloet - Gezellestraat 15 - 2330 Merksplas - merksplas@n-va.be

Onze inzet werd op 14 oktober
beloond: 942 Spetsers stemden toen
voor N-VA Merksplas. We
behaalden drie zetels in de
gemeenteraad en één OCMWraadszetel. Daarom bedanken we al
onze kiezers van harte voor hun
vertrouwen in N-VA Merksplas!
De komende zes jaar gaan we onze
verantwoordelijkheid opnemen. We
willen blijven luisteren naar u. We
volgen de dossiers op en hopen
voor de burgers een spreekbuis te
kunnen worden op de
gemeenteraad. En dit allemaal
dankzij uw
steun.
Tot gauw,

TINE VAN DER VLOET
Voorzitter
N-VA Merksplas

www.n-va.be/merksplas

DRIE N-VA-GEMEENTERAADSLEDEN LEGGEN DE EED AF
We stellen u graag onze mandatarissen voor. Van links naar rechts op de foto
herkent u: Jans Gysels (22 jaar), Koen Verheyen (34) en Tine van der Vloet (35).
Tine van der Vloet
zal zich, naast het
voorzitterschap
van de afdeling,
toeleggen op de
volgende
beleidsdomeinen:
sociaal weefsel,
onderwijs,
gezinsbeleid,
senioren en
gezondheid. In
onderling overleg
met Groen zal Tine
ook de politieraad mee opvolgen. Vanaf 1 januari 2016 zal ze hier effectief in
zetelen.
Jans Gysels zal zich focussen op alles wat te maken heeft met migratie en
integratie, veiligheid, vrije tijd, jeugd, cultuur en sport.
Koen Verheyen zal zich als fractievoorzitter inzetten op de domeinen milieu,
energie, mobiliteit, ruimtelijk beleid, lokale economie, financiën en toerisme.

HUGO CORNELIS ZETELT IN OCMW-RAAD
Hugo Cornelis zal voor N-VA Merksplas de komende legislatuur de
OCMW- raad mee opvolgen.
Hugo vervulde eerder al 16 jaar lang een eenmansfunctie voor het OCMW
in Rijkevorsel. Zijn job bestond onder meer uit de
opvolging van veiligheid en brandpreventie in het
rusthuis, gebouwen en huizen van het OCMW. Omdat
Hugo in aanraking kwam met diverse geledingen van
een OCMW, is zijn interesse gegroeid om dit ook op
politiek vlak verder mee op te volgen.
Sinds hij anderhalf jaar geleden op pensioen ging, zal
Hugo deze meerwaarde aan ervaring zeker ten volle
kunnen benutten!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Merksplas en Groen werken samen in politieraad
Na de gemeenteraadsverkiezingen
is het aan de verschillende partijen
om een aantal mandaten buiten de
gemeenteraad in te vullen. Deze
mandaten worden in de politieraad
verdeeld onder de verkozen
gemeenteraadsleden. De volgende
legislatuur vaardigen Groen en de
N-VA elk voor drie jaar een
politieraadslid af.
Zonder de ingewikkelde procedure
van deze verdeling te omschrijven,
kunnen we stellen dat je vier zetels in
de gemeenteraad nodig hebt om een
gemeenteraadslid voor de politieraad
af te kunnen vaardigen. Fractieleider
N-VA Koen Verheyen: “Na de
verkiezingen was er geen

oppositiepartij die dit op haar eentje
kon voorleggen. N-VA en Groen
hebben overleg gepleegd over hoe we
dit konden oplossen.”
“Beide partijen beseffen de nood te
hebben aan een kritische stem vanuit
de oppositie”, vervolledigt Tine van
der Vloet. “Vanuit het democratisch
oogpunt hebben de N-VA en Groen
elkaar dan ook opgezocht.”

Van 2016 tot en met
2018 zetelt Tine van der
Vloet namens de N-VA in
de politieraad.

Beide partijen zijn overeengekomen
dat Groen de eerste drie jaar Jef
Schoofs zal afvaardigen. De laatste
drie jaar van de legislatuur volgt Tine
van der Vloet Jef op namens de
N-VA.

Jans Gysels: het jongste gemeenteraadslid van Merksplas
N-VA Merksplas
heeft sinds de
verkiezingen van
14 oktober 2012
het jongste
gemeenteraadslid in
zijn rangen. Met deze
jonge leeuw weet
N-VA Merksplas zich
verzekerd van de
toekomst.

Hoe heb je je eerste verkiezingen ervaren, Jans?
Het was een enorme ervaring die ik elke jongere in
Merksplas zou willen aanraden. Je leert er ongelofelijk
veel mee bij. Je wordt als jongere, net als alle andere
leden, betrokken bij de uitwerking en finalisering van het
programma. Deze grote mate van inspraak en
vriendschap geeft je het vertrouwen dat je nodig hebt om
jezelf te kunnen ontplooien.
Het topmoment in deze spannende periode was
ongetwijfeld het politieke debat, georganiseerd door de
Jeugdraad. Het was een enorm leerrijke ervaring om zelf
standpunten in het bijzijn van zoveel mensen te mogen
verdedigen.

merksplas@n-va.be

Hoe zie je de toekomst?
Als pas verkozen mandataris heb ik mij alvast
ingeschreven voor de introductiesessies voor
gemeenteraadsleden van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten. Het zullen zeer leerrijke avonden
worden. Ik draag de jongeren van Merksplas een speciaal
hart toe, maar ik wil er ook voor alle Spetsers zijn.
Met het mandaat van de kiezer op zak is de tijd gekomen
dat deze ‘jonge leeuw’samen met heel de N-VA-familie
zijn manen laat wapperen in de politieke wind. Ik zal dit
doen met de trots van een leeuw en met een strijdershart
voor alle Spetsers. Ik heb vertrouwen in onze fractie, onze
gedreven achterban, onze leden en sympathisanten. Ik
ben N-VA Merksplas voor deze unieke kans dankbaar.

Ben je ook jong en zit jij vol ambitie?
Wil je het verhaal van verandering ondersteunen?
Word dan nu lid via onze website:
www.n-va.be/merksplas of contacteer ons via
jans.gysels@n-va.be.

Vlaams geld voor bescherming Merksplas-Kolonie
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert
Bourgeois (N-VA) kent een premie van 1 655 683 euro
toe voor de tweede van tien restauratiefasen van de
Grote Hoeve en de kapel van de voormalige
landloperskolonie van Merksplas.

N-VA-minister Geert Bourgeois kende de voorbije
twee jaar ruim 2,3 miljoen euro toe voor de
bescherming van Merksplas-Kolonie.

Vorig jaar kende de minister al een premie van 680 000
euro goed voor de eerste fase. In 2010 maakte een
architectenbureau een meerjarenplanning op om de
beschermde kapel en Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie
te restaureren en te herbestemmen. De opmaak van dit
plan leidde tot een restauratiedossier van tien fasen,
gespreid over tien jaar.
“In de eerste fase zijn dringende instandhoudingswerken
uitgevoerd”, zegt minister Bourgeois. “In deze tweede
fase worden het dak van de kapel, de gevels van het
toekomstige bezoekerscentrum en de open schuren
gerestaureerd. De kapel doet vandaag dienst als
polyvalente ruimte en biedt ook onderdak aan het
Gevangenismuseum in de kelder.”
De kolonie in Merksplas stelt zich samen met de kolonie
van Wortel en gelijkaardige koloniën in Nederland
kandidaat om erkend te worden als Unescowerelderfgoed. Al deze kolonies getuigen van een uniek
19de-eeuws maatschappelijk experiment waarin
armoedebestrijding, opvoeding en sociale zorg centraal
stonden.
Het Europees programma ‘Interreg VlaanderenNederland’ heeft Merksplas Kolonie mee opgenomen in

het lopende project ‘In de Ban van Buiten’. Dat is een
samenwerking tussen Kempens Landschap vzw en het
Nederlandse Brabants Landschap om landgoederen te
herwaarderen en te ontsluiten. Het domein Roosendael in
Sint-Katelijne-Waver en het landgoed Mattemburgh in
Nederland maken er al deel van uit. Recent keurde
Europa de toevoeging van Merksplas-Kolonie goed.
“Met het Interreg-project kent Europa een steun van
300 000 euro toe voor de restauratie van de drie open
hooischuren van de Grote Hoeve”, zegt Philippe De
Backer van Kempens Landschap. “Na de
restauratiewerken zullen de hooischuren niet meer leeg
blijven staan, maar krijgen ze een rendabele invulling als
trekpleister voor jeugdkampen en evenementen.”

Wist je dat …
… we onlangs een ledenvergadering hebben gehad?
Daarbij werd de nieuwe structuur van N-VA Merksplas
voorgesteld naar
aanleiding van het mooie
resultaat bij de afgelopen
verkiezingen. Er staan 16
gemotiveerde leden klaar
om er de komende jaren
met volle inzet tegenaan te
gaan in zes verschillende
werkgroepen. Wil je
meedenken en meewerken
met een toffe ploeg mensen
in een van de verschillende
werkgroepen, neem dan
contact op via
merksplas@n-va.be.

www.n-va.be/merksplas

… ook dit jaar N-VA
Merksplas in het straatbeeld
verschijnt om chocolaatjes uit
te delen? Op 11 februari 2013 delen
we tussen 17 en 20 uur Valentijn-chocolaatjes
uit aan het gemeentehuis, als dank voor de 942
uitgebrachte stemmen voor N-VA Merksplas.
Dit is een teken dat we een hart hebben voor alle
Spetsers!

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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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