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MERKSPLAS
De N-VA in de OCMW-raad

PLATTELANDSFONDS: BIJENPROJECT OP DE KOLONIE

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

De opening van het nieuw sociaal huis
op 20 september moet een boost geven
voor het OCMW. Er zou geen drempel
of schroom meer mogen zijn om er
binnen te stappen. Het aanbod aan
diensten is immens. De voorzieningen- en seniorengids die in het sociaal
huis te verkrijgen is, geeft alvast een
goed beeld. Je vindt die ook op de
website van de gemeente/OCMW.
Politiek gezien kan je de OCMW-raad
niet vergelijken met de gemeenteraad.
Dat vertaalt zich ook in de mindere
publieke belangstelling. Belangrijke
financiële beslissingen in de open vergadering van de OCMW-raad krijgen
nogmaals hun goed- of afkeuring in
de gemeenteraad. Het grootste gedeelte van de OCMW-raad bestaat uit
gesloten vergaderingen waarin de
sociale en andere persoonlijke dossiers
worden behandeld. Hier geldt niet
altijd de grote tegenstelling van meerderheid/minderheid, maar wordt na
een doorgedreven bespreking van elk
dossier meestal besloten met een consensus.
Net zoals mijn collega’s in de gemeenteraad ga ik in de OCMW -raad voor
kritische opbouwende
oppositie. Dat
is het mandaat dat ik
voor N-VA
Merksplas en
de Spetser
vertegenwoordig in de
HUGO CORNELIS
OCMW raad.
OCMW-raadslid

www.n-va.be/merksplas

De N-VA lanceerde op de gemeenteraad van 16 september een project met maar liefst negen concrete
voorstellen om de bijenpopulatie
in Merksplas te ondersteunen.
De massale bijensterfte neemt de
laatste jaren verontrustend toe:
honingbijen verdwijnen uit hun
korven en wilde bijen vinden geen
eten of nestplaats meer. Een actie
vanuit de gemeente is dus zeker
noodzakelijk.
Het bijenplan van de N-VA omvat onder meer:
• Het inzaaien van de vele bermen, akkerland, braakliggende gronden en percelen (bijvoorbeeld op de Kolonie) met bijenvriendelijke bloemen en planten.
• Via een inzaaiactie de voedselbeschikbaarheid van bijen vergroten.
• Maatregelen om ons openbaar domein en de Kolonie op een meer ecologische
en kleurvolle manier te gaan onderhouden en open te stellen voor imkers.
• Minder-wiedpolitiek: de bermen en openbare perken minden maaien, zodat
bijen langer kunnen profiteren van het beschikbare voedsel

SUBSIDIES
Het project zou gefinancierd kunnen worden door subsidies vanuit het Vlaams
Plattelandsfonds voor een bedrag van 77 000 euro. Dit project voldoet aan maar
liefst vijf van de negen door Vlaanderen opgestelde doelstellingen aangaande
het plattelandsfonds. Dit project zou dan ook als schoolvoorbeeld worden aangenomen. Een unieke kans voor Merksplas om zich te profileren.

KORTE TERMIJNVISIE
De meerderheid kiest er echter voor om de middelen uit het Plattelandsfonds te
gebruiken om de reguliere werking van dit jaar te dekken via het project van de
ruilverkaveling. N-VA Merksplas betreurt de gemiste kans om met ons voorgesteld project een voortrekkersrol in Vlaanderen op te nemen.

UITKOMST
Ons voorstel werd dus door de meerderheid van Leefbaar Merksplas weggestemd. CD&V Merksplas mengde zich niet in de debatten en hield het bij onthouding. Groen onderschreef de nood aan dit project vol enthousiasme en liet
een duidelijke ‘ja’ weerklinken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Projectvoorstel: “Verken het bos in Merksplas”
Bij de start
van het
nieuwe
schooljaar
diende N-VA
Merksplas op
de gemeenteraad van 16
september
2013 het projectvoorstel;
“Verken het bos in Merksplas” in. Het omvat een integraal project waarbij zowel de verschillende jeugdbewegingen, diverse lagere scholen als ook de gemeente
zelf binnen de stuurgroep van het project optreedt. Het
opzet is een inlevingsproject in het bos voor alle kinderen van Merksplas tussen 8 en 12 jaar.

Slechte kennis
“Uit onderzoek, uitgevoerd door de universiteit Gent in
opdracht van Bos+, Tetra Park en Goodplanet, in maart
van dit jaar, blijkt dat drie op de vier kinderen meer in het
bos willen spelen, maar dat slechts één op de drie dit regelmatig doet. Ook blijkt uit deze studie dat het slecht
gaat met de kennis van kinderen in Vlaanderen over het
bos”, weet N-VA-gemeenteraadslid Jans Geysels.

Wist je dat …
… de prijzen voor de buitenschoolse
opvang in september 2013 verhoogd
zijn en dat dit voor niet gecommuniceerd werd met de ouders? Vindt u
dat dit kan?

Voortrekkersrol
“Met dit integraal project willen we de educatieve bagage
van de scholen en de ervaring van de verschillende jeugdbewegingen met het bos integreren in één inlevingsproject. Door middel van een steekproef voor en na de
activiteit, moet in kaart gebracht worden hoeveel de kinderen van Merksplas in het bos spelen en in hoeverre hun
kennis over het bos reikt. Vervolgens beogen we dat 10
procent van de kinderen aangeeft meer in het bos te spelen als ook een verbetering van 10 procent op de kennisgerichte vragen na de activiteit. Dit voorstel biedt de kans
aan de gemeente Merksplas om een voortrekkersrol te
spelen in het ontwikkelen van bewuste duurzame Spetsers voor de komende generaties.”

Gemiste kans
De teleurstelling was dan ook groot bij de N-VA-fractie in
Merksplas toen dit voorstel werd afgekeurd op de gemeenteraad. Leefbaar Merksplas stemde tegen, Groen en
CD&V onthielden zich bij de stemming.
Volgens ons een gemiste kans voor Merksplas om binnen
de ontwikkeling van bewuste duurzame inwoners een
voortrekkersrol op te nemen. De gemeente blijft hier aan
de zijlijn staan.

nen waarom N-VA Merksplas neen
stemde voor de verkoop van de melkerij!

… de jaarrekening van 2012 ten laatste op de gemeenteraad van juni 2013
moest worden voorgelegd en dit verzuimd werd door het bestuur? Als dit
voor het einde van 2013 niet in orde
is, dreigt de gemeente in een systeem
van voorlopige twaalfden te belanden.

… het pedagogisch project dat vermeld staat in de schoolbrochure 20132014 van de gemeentelijke
basisschool Qworzo nog moest goedgekeurd worden terwijl de brochure
begin september reeds met de ouders
is mee gegeven? Antwoord bestuur:
“Dit komt door de directeurswissel
die er dit jaar is geweest”. Een directeurswissel mag geen excuus zijn,
hoogstens een verzachtende omstandigheid.

… de melkerij openbaar verkocht
gaat worden en dat dan een tiental
vrachtwagenchauffeurs, die daar hun
voertuig parkeren, letterlijk op straat
worden gezet? Wij hopen dat er voor
hen vanuit de gemeente toch een
plaats wordt voorzien om hun
vrachtwagens te kunnen parkeren.
Wij vinden het alvast geen goed idee
om deze te laten parkeren in de
woonwijken! Dit is één van de rede-

… we in de gemeenteraad van mei
eens grondig de cijfers van de kinderopvang “De Spetter” hebben bekeken? We merkten op dat er vele
dagen in overcapaciteit werd gegaan.
We hebben dit gemeld in het teken
van veiligheid en speelruimte voor
de kinderen, … . Het bestuur antwoordde: “Het is de eerste keer en
dat het net nu precies gebeurde! Maar
er is nog steeds voldoende speel-

merksplas@n-va.be

ruimte, de verzekering is nog in orde
voor iedereen, e.d.”.
In de nieuwsbrief van de kinderopvang, van september werd door Isabel, de coördinator van “De Spetter”,
gecommuniceerd over de opvang op
maandag-, dinsdag- en donderdagavond. Omdat er teveel inschrijvingen zijn, worden de kinderen vanaf
het 2de leerjaar, 3 avonden op rij opgevangen in de fuifzaal. Een situatie
die voor N-VA Merksplas ontoelaatbaar is. De fuifzaal is niet geschikt
voor kinderopvang.

LID WORDEN VAN DE N-VA?

Dat kan…
De laatste jaren is het ledenaantal van de N-VA fors gestegen. Dat is goed nieuws,
want een grote en sterke groep leden is cruciaal voor de slagkracht van de N-VA.
Leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze leveranciers van
politiek personeel.
Ook N-VA Merksplas wil nog meer investeren in ledenwerving en onze leden nauwer betrekken bij de afdelingswerking. Net als elke politieke partij heeft ook N-VA
Merksplas steeds opnieuw nood aan nieuw bloed, aan verse energie en frisse
ideeën. Nieuwe leden werven is geen evidentie, maar het is wel een noodzaak.
Welke voordelen heeft lid zijn van de N-VA voor u?
• Leden zijn de basis voor een goede democratie binnen de partij. Zij verkiezen de
lokale besturen en leveren ideeën aan.
• Als lid zorg je voor een nauwe band tussen de partij en de bevolking.
• Je kan de afdeling als ervaringsdeskundige bijstaan in onze politieke denktank.
• Als lid word je nauwgezet op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen onze partij.
• Je kan de waarden en normen van de N-VA mee uitdragen.
• Onze N-VA mandatarissen komen uit de ledenbeweging.
In de toekomst is er misschien voor jou ook een politiek mandaat in het verschiet.
• Je wordt uitgenodigd op tal van onze leuke activiteiten.
Heb je interesse om lid te worden van N-VA Merksplas
en deel uit te maken van een toffe groep mensen,
wil je bijdragen met jouw kennis en ideeën?
Neem snel contact via tine.vandervloet@n-va.be
of via de website http://merksplas.n-va.be/contact.
€ 12,5 als hoofdlid
€ 5 als lid tot en met 30 jaar
€ 2,5 als bijlid (tweede, derde,…..lid op
hetzelfde adres als een hoofdlid)

In de kijker: Christophe Van Dyck
Beste dorpsgenoten,
Ik heb de eer om als eerste bestuurslid kort toe te lichten wat ik zoal doe binnen de
afdeling.
Als communicatieverantwoordelijke/webbeheerder zet ik mij ten volle in om jullie
op de hoogte te houden van nieuws, mededelingen, enzovoort. Dat gebeurt onder
meer via de huis-aan-huisbladen.
Alvorens die bij jullie in de bus vallen, heb ik samen gezeten met een collega om
de artikels te analyseren en eventueel te verbeteren of kleine aanpassingen erin aan
te brengen. De input krijgen we van onze mandatarissen, andere bestuursleden,
bepaalde gebeurtenissen,.... Maar het gebeurt ook wel dat we zelf een artikel
schrijven. We noemen onszelf dan ook de “cel redactie”.
Daarnaast onderhoud ik ook nog de website en de facebookpagina van de afdeling.
Een persoonlijke voorstelling van mij vind je op onze website: www.n-va.be/merksplas

www.n-va.be/merksplas

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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