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zit niet stil
Beste Spetser,
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SPREEKAVOND MET SENATOR INGE FAES

juni
2013

N-VA Merksplas heeft de laatste maanden
niet stil gezeten. In maart verkozen we een
nieuw bestuur. Als ondervoorzitter
verwelkomen we Jans Gysels. Koen
Verheyen blijft secretaris en krijgt hulp van
Heidi Gobert.

Op 5 juni 2013
om 20 uur, verwelkomen we
N-VA-senator Inge Faes in het
GC De MARc/kT.

WIE IS INGE FAES?
Inge is gemeenteraadslid in Puurs
en sinds 2010 rechtstreeks
verkozen voor de N-VA in de
Senaat. Door haar ervaring als
advocaat en politieraadslid in
Puurs is zij de geknipte persoon
om het justitie- en
veiligheidsbeleid in de commissies
Justitie en Binnenlandse Zaken op
te volgen. Zo onderhandelde zij
voor onze partij in het Salduzdossier.

Ik kreeg voor de komende drie jaar een
nieuw mandaat als voorzitter. Hugo
Cornelis, Harrie van der Vloet, Herman
Verhoeven, Guido Vermeiren, Safet
Zennuni, Wendy van den Heuvel en
Christophe van Dyck maken ons bestuur
volledig. Iedereen heeft zijn of haar
domein(en). U leest er alles over op
www.n-va.be/merksplas.

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

SYNTHETISCH DNA
Ook in de gemeente- en OCMW-raad zijn
we actief bezig. We zoeken én vinden onze
weg doorheen de dossiers en de structuren.
We stellen kritische vragen, we pluizen de
regelgeving uit en formuleren suggesties.
In dit huis-aan-huisblad kan u
verschillende tussenkomsten lezen. Ook op
onze website vindt u onze maandelijkse
verslagen. Zo leert u onze visie kennen,
gebaseerd op ons verkiezingsprogramma.
We willen graag voor u een klankbord zijn
en een stem in het
beleid. We
stoppen de
verandering niet
in de koelkast!
Noteer alvast 11
juli in uw
agenda. U hoort
nog van ons!

TINE VAN DER VLOET
Voorzitter
N-VA Merksplas

www.n-va.be/merksplas

In 2010 verscheen er in de pers dat de politie van Dendermonde een
wondermiddel had gevonden om het aantal inbraken te verminderen. Door het
gebruik van synthetisch DNA (SDNA) daalde het aantal inbraken met 66 %.
Inge besloot dit nieuwe wondermiddel te onderzoeken. Hiervoor sprak zij met
verschillende experts in binnen- en buitenland en ging zij zelfs op bezoek bij de
firma die het synthetisch DNA maakt. Haar onderzoek was ontluisterend. Zie
ook www.ingefaes.be voor meer informatie.
Inge is in de Senaat heel concreet actief met alles wat met opsporingsonderzoek
in strafzaken te maken heeft. We willen natuurlijk allemaal dat criminelen
degelijk worden bestraft en ook hun straf uitzitten. Maar we moeten ze
natuurlijk in eerste instantie kunnen opsporen en vatten. Het is hoognodig om
het opsporingsonderzoek te moderniseren.

DNA-DATABANK
In het voorjaar van 2012 diende ze een wetsvoorstel in om het gerecht een
nieuw instrument te geven om zware misdaden sneller en beter op te lossen:
Een DNA-databank, waarin het DNA-profiel (een unieke numerieke code op
basis van DNA-analyse) van verdachten van ernstige misdaden wordt
opgeslagen. Deze DNA-databank moet het onderzoek sterk kunnen
vooruithelpen.
U bent van harte welkom!! Inkom gratis!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uit de gemeenteraad
• De grote steenwegen krijgen
binnenkort allemaal een
snelheidsbeperking tot 70 km/uur.
• Na een vraag van de N-VA-fractie
over de Fair-Trade-Gemeente-meter
is deze meteen in orde gemaakt
door de bevoegde diensten.
• De camping ‘De Molenzijdse
Heide’ heeft een nieuw Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) gekregen,

waardoor het kan uitbreiden in de
verdere lengte van de Veldenberg.
• De invulling van de budgetten
volgens de nieuwe BBC-normen
blijkt niet zo eenvoudig te zijn.
• Op termijn verdwijnen de
voetbalpleinen aan de Hoevestraat
en worden ze vervangen door
pleinen op de Kolonie.

• Na onze vraag over de afwezigheid
van de notulen van de
gemeenteraad op de website
werden deze meteen toegevoegd.
• De plannen voor de uitbreiding van
de kinderopvang De Spetter
zouden vergevorderd moeten zijn.
Er is een hoogbouw voorzien naast
het huidige gebouw. Goed voor een
nieuwe speelruimte van 400 m², en
dus 100 kinderen.

N-VA kant zicht tegen huishoudelijk reglement
Bij de start van de legislatuur wordt er traditioneel een
nieuw huishoudelijk reglement voorgelegd door de
meerderheid. Meestal gaat het over een opfrissing van
de bestaande regels en reglementen. Deze keer worden
er echter andere zaken voorgesteld. Het meest in het oog
springende daarbij was de verplichting om mondelinge
vragen drie dagen op voorhand schriftelijk in te dienen.

Beperking politieke vrijheid

juridisch kader waarbinnen we deze wijzigingen kunnen
aanvechten. Toch waren we niet van plan dit zomaar
zonder slag of stoot te laten passeren. Als eerste wapenfeit
van onze fractie vroegen we de schorsing van de zitting
zodat we overleg konden plegen met alle
fractievoorzitters. Dit overleg was positief en het
agendapunt werd dan ook verschoven naar de bijzondere
gemeenteraadscommissie die in de maand maart
samenkwam.

Wij kunnen hier niet mee instemmen. Wij zien dit als een
beperking van onze politieke vrijheden. Er is echter geen

Geen aanpassingen
Na een constructieve vergadering, waarbij op een aantal
vlakken een vergelijk werd gevonden tussen meerderheid
en oppositie, keken we vol verwachting uit naar het
aangepaste voorstel. Groot was dan ook onze
teleurstelling toen we merkten dat er weinig tot geen
aanpassingen doorgevoerd waren. We dienden dan maar
amendementen in om het reglement toch nog aan te
passen.
Zoals verwacht werden zo goed als alle amendementen
van tafel geveegd. Het enige wat we uiteindelijk
bereikten, is dat ook de antwoorden van de meerderheid
op de vragen van de oppositie genotuleerd zullen
worden. Dat kan de duidelijkheid en transparantie voor
de bevolking alleen maar vergroten.

Herinrichting ‘Kolonie’
Het ganse project rond de Kolonie is goed en nuttig. De N-VA wil er
zeker over waken dat de enorme budgetten die hiermee gepaard gaan
onder controle blijven. Daarom stelde onze fractie al twee vragen over
de financiën van het project. Uit de antwoorden zouden we moeten
vaststellen dat de provincie zomaar even 11 miljoen euro extra heeft
voorzien voor de inrichtingswerken op de site. We kunnen dit alleen
maar toejuichen. Maar we zijn er zeker van dat er geknokt zal moeten
worden om die gelden effectief te verkrijgen en ze gebruiken voor het
verschil van 20 miljoen euro dat voorzien wordt.

merksplas@n-va.be

Wist je dat …
… in maart 2013 alle N-VA-afdelingen een nieuw bestuur hebben verkozen? Ook onze
afdeling in Merksplas heeft een nieuw bestuur met enthousiaste mensen ertegenaan te
gaan! Alle info over onze nieuwe bestuursleden en hun functies vind je op onze
website www.n-va.be/merksplas.
… onze webbeheerder heeft onze N-VA-webstek
www.n-va.be/merksplas in een zomers kleedje
heeft gestopt? Bekijk het eens!
… we op 24 juni tussen 18 en 20 uur op het
Marktplein een vlaggenverkoop houden?
… senator Inge Faes op
5 juni een presentatie geeft over het modern
opsporingsonderzoek?
… we een 11 juli-namiddagactiviteit voorzien op
het Marktplein?

Nieuws uit de OCMW-raad

• Op de installatievergadering in januari werd er een nieuw Vast Bureau samengesteld. Het nieuwe OCMWdecreet stelt nochtans dat dit helemaal geen verplichting meer is. dat dit helemaal geen verplichting meer is. In
Merksplas heeft men de kans laten liggen om te besparen (presentiegelden), maar vooral om beslissingen te
kunnen nemen die gedragen worden door de gehele raad in plaats van enkel door de meerderheid.
• Op de raad van 16/01/2013 werden vooral verplichte nummertjes opgevoerd. We noteerden de afbakening van
bevoegdheden, een afsprakennota en aanduidingen van vertegenwoordiging bij verschillende beheerraden.
Deze mandaten werden enkel voorzien voor de meerderheid.
• Op 20/02/2013 gaf de OCMW-voorzitter een toelichting rond de meerjarenplanning 2012-2015, het budget 2013
en de rekening 2011. Deze materie werd later in de gemeenteraad door betrokken specialisten nog eens onder de
loep genomen.
• Op 20/03/2013 waren er bemerkingen over het OCMW-verslag. Op de OCMW-website verschijnt een zeer
summier verslag van de openbare zitting. Er is gevraagd om het meer levendige verslag hier op te plaatsen. Een
verslag dat nog niet goedgekeurd is door de raad, kan en mag niet op de OCMW-website geplaatst worden.
Men gaat dit bekijken.
• Op 17/04/2013 werden nogmaals de twee puntjes over het verslag van vorige maand aangehaald. Er was nog
niets veranderd, men zou er nu wel werk van maken. Verder was er de aanduiding van de volmachtdrager voor
de algemene vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. N-VA-raadslid Hugo Cornelis vroeg wie
voor het OCMW van Merksplas zetelt in de raad van bestuur van deze bouwmaatschappij. Het blijkt dat dat
niemand uit de OCMW-raad zelf hoeft te zijn. Een schepen heeft het mandaat opgenomen! Wil dat zeggen dat
niemand binnen de meerderheid in de raad van het OCMW bekwaam is om dat mandaat op te nemen?
Misschien is dit correct volgens de statuten maar politiek gezien is dat onfatsoenlijk.

www.n-va.be/merksplas

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

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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