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MERKSPLAS
Begin het nieuwe jaar
goed: registreer u
als orgaandonor

V.U.: Tine van der Vloet - Gezellestraat 15 - 233 Merksplas - merksplas@n-va.be

Volgens een
wet uit 1986 is
iedere Belg
donor. Maar
familieleden in
eerste graad
verzetten zich
nog te vaak
tegen de donatie van organen. Daarom is het belangrijk dat
men tijdens het leven al de beslissing neemt om na het overlijden organen af te staan.
In België zijn er nog relatief veel orgaandonoren. Toch blijven de
wachtlijsten voor transplantaties
groeien. Zo moet men gemiddeld
drie jaar wachten op een nier, één
jaar op een nieuwe lever en vier
maanden op een hart of longen.

2013: EEN JAAR VOL VERANDERING
TINE

We blikken graag eens terug op een jaar deelname
gemeente- en OCMW- raad. Het was een boeiende en
leerrijke periode. We zijn zeer actief bezig geweest.

MEERDERHEID
STEUNT POSITIEVE VOORSTELLEN NIET
KOEN

Het bestuur van N-VA Merksplas
en vele sympathisanten hebben dit
ondertussen al gedaan. Beste Spetser, doe hetzelfde: het vraagt niet
veel tijd, maar u helpt er heel wat
mensen mee uit de nood!

www.n-va.be/merksplas

Door een constructieve en positief geïnspireerde oppositie duren de gemeenteraden wat langer. Onbegrijpelijk
werden twee geargumenteerde positieve projecten zonder raadpleging van adviesraden of andere actoren tot
de vuilbak veroordeeld. Het ging over de ondersteuning
van de bijenpopulatie op de kolonie met subsidies uit
het Plattelandsfonds en het project “Verken het bos”.

UW STEUN GEEFT ONS VETROUWEN
JANS

Voelt u zich geroepen om u te
registreren als donor?
Aan de balie van de dienst Bevolking kan u het formulier voor orgaandonatie laten invullen. Uw
verklaring wordt in het bevolkingsregister geregistreerd. U kan uw beslissing op elk moment herzien.
Meer info op www.beldonor.be .

Beste Spetser,

De talrijke reacties van burgers en verenigingen geven
ons de energie om deze projecten toch op de politieke
agenda te blijven zetten. We worden gesteund door de
Vlaamse Regering en Europa! Tijdens onze bloembollenactie vlogen de tweehonderd zakjes met krokusbloembollen alvast in een mum van tijd de deur uit. We
voelen ons in ons werk als gemeente- en OCMW-raadslid gesteund door de talrijke sympathisanten. Bedankt
hiervoor!
Wilt u meer weten over onze werking, raadpleeg dan
onze website www.n-va.be/merksplas.

HUGO

We blijven ons voor u inzetten.
Tine van der Vloet, Koen Verheyen,
Jans Gysels en Hugo Cornelis

De N-VA-fractie in de gemeente- en OCMWraad blijft zich ook in 2014 inzetten voor u!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wist je dat …
… het restafval en het GFT een pak
duurder worden? Deze prijsstijging
zal de factuur voor de burger serieus
doen stijgen.
… Kris Van Dijck en Geert Bourgeois
een onderwijsronde door Vlaanderen
aflegden? Zowel leden als niet-leden
waren welkom. Harrie, Jans en Tine
waren aanwezig en vonden het een
zeer leerrijke avond. We kregen een
duidelijk beeld over de hervormingen in het onderwijs. Het vak techniek krijgt bijvoorbeeld al vanaf de
lagere school een mooie plaats in het
leerplan. Dit is positief!

N-VA-liedr

… onze verslagen van de gemeenteen OCMW-raad op onze website
te lezen zijn? Surf naar
www.n-va.be/merksplas en klik door
naar ‘gemeenteraad’.

… onze mandatarissen al een jaar gemeente- of OCMW-raad achter de
rug hebben? Zij hebben al veel gezien, gehoord en geleerd. Uiteraard
toonden onze mandatarissen zich
zeer actief in beide raden de afgelopen twaalf maanden. De N-VA-fractie
stelde in de gemeenteraad niet minder dan 34 constructieve vragen. Via
63 opmerkingen en verduidelijkingen
bij agendapunten wakkerden we het
debat op de gemeenteraad aan.

… onze fractie van drie raadsleden
kan rekenen op een tiental enthousiastelingen die ons helpen om al die
dossiers onder de knie te krijgen?

… de gemeenteraden vanaf dit jaar
gemiddeld twee uur duren in plaats
van het half uurtje van vorige legislatuur?

… we via dit huis-aan-huisblad u vier
keer per jaar informeren over hoe we
de dingen zien en ervaren in onze gemeente? De N-VA hecht namelijk veel
belang aan openheid en communicatie.

HARRIE VAN DER VLOET:

“Samen dienen om samen te genieten”

in de kijk

Het opkomen voor idealen, ideeën en het uitwerken hiervan is altijd
aanwezig geweest. Via geëngageerd vrijwilligerswerk, toevalligheden
en gebeurtenissen ben ik één van de vele radertjes geworden die ervoor
zorgen dat we samen tot een resultaat komen dat goed is voor de
gemeenschap.
Het individu, dat deel uitmaakt van een gezin, dorp of gemeenschap heeft
zijn rechten en zijn plichten. Het individu is er voor de gemeenschap en de
gemeenschap is er voor het individu. Als dit goed werkt, kunnen we een
samenleving opbouwen waarin iedereen tot volle ontplooiing kan komen.
Kortom: samen dienen om samen te genieten ! Hiervoor zijn regels en afspraken noodzakelijk. Er zijn mensen nodig die het theoretisch aanpakken,
praktisch of beide.
Zo probeer ik ook mijn steentje bij te dragen in het N-VA-bestuur. Als lid
van de politieke cel bereid ik de gemeenteraden mee voor. De financiën,
het geld van de gemeenschap, worden nauwlettend opgevolgd.

Door actief te zijn in
verenigingen, draag ik mijn
steentje bij aan de samenleving
Harrie Van der Vloet
Bestuurslid N-VA Merksplas

Om dit blad tot bij jullie te brengen, organiseer ik samen met verschillende
N-VA-sympathisanten de bedeling. De nodige aandacht geven aan de
inwoners is belangrijk. Het is plezant om aan te voelen dat je erbij hoort!
Verkiezingen zijn belangrijke momenten, zij bepalen de toekomstige werking van N-VA Merksplas! Het plaatsen van verkiezingsborden organiseren en het plakken van de affiches van onze kandidaten is een niet te
onderschatten karwei! Dit neem ik in 2014 graag ter harte.

Ook in andere verenigingen probeer ik een waardige vertegenwoordiger te zijn. Ik ben praktisch medewerker van de
Wereldwinkel en medewerker in ons buurtcomité. Daarnaast ben ik lid van de Wereldraad, KWB, ACW, parochieraad
en het schoolbestuur van de Vrije basisschool.
Met vrijwilligers van de OCMW-werkgroep trachten we beleidsvoorstellen te formuleren in verband met het seniorenbehoeften-onderzoek. Zo ervaren we wat er in onze gemeenschap omgaat. Deze ervaring is waardevol voor mijn rol in
het N-VA-bestuur.

merksplas@n-va.be

Veel gemiste kansen,
weinig beleidsvisie
Het gemeentebudget is op
veel vlakken te vaag. Dat bleek op de
meest recente gemeenteraden.

NIEUWS UIT D
GEMEENTERAA E
D

haling voor de ‘groene zakken’ stelden we aan de kaak.
De communicatie over het inruilen van de groene zakken
en de grotere grijze container schoot volgens ons dan
weer volledig tekort.

Voor de meeste burgers is de gemeenteraad een ver-vanmijn-bed-show. Daarom zijn we blij dat er sinds dit jaar
meer mensen komen kijken en luisteren dan de jaren
voordien. Een goede evolutie, want er worden
beslissingen genomen die zeer belangrijk zijn voor
uw dagelijkse leven en voor de toekomst van onze
kinderen.

Willekeur en vaagheid in gemeentebudget

Voor een oppositiepartij is het niet altijd gemakkelijk om
de eigen beleidsvisie door te drukken. Er moet immers
een meerderheid van de gemeenteraadsleden akkoord
gaan. Dat hebben we in september aan den lijve ondervonden met ons voorstel over de budgetten van het Plattelandsfonds en de bijenpopulatie. Maar dat neemt niet weg
dat we nog steeds de nodige constructieve opmerkingen
blijven geven.

In het globale gemeentelijke budget ziet de N-VA naar de
toekomst toe ook heel wat problemen. De burgemeester
verwees ons voor antwoorden op onze vragen door naar
het meerjarenplan van 2014-2019. Dat wordt voorgelegd
in december. We rekenen er dus op dat op het moment
dat u dit leest, we op de hoogte zijn van hoe de gemeente
de budgetten de komende zes jaar onder controle wil
houden.

Streekpact niet in lokale doelstellingen Merksplas

Glastuinbouw

In oktober waren de notulen van de raad van september
meteen voer voor discussie. Ze waren immers niet volledig. Gelukkig waren die van oktober perfect. Alle interpellaties werden volledig weergegeven.
Op diezelfde gemeenteraad van oktober moest het streekpact 2013-2018 goedgekeurd worden. Dit streekpact is een
overkoepelend geheel van maatregelen, opgesteld door
de lokale en provinciale overheden, tal van middenveldorganisaties en onderwijsinstellingen onder leiding van
RESOC. Het heeft als doel de Kempen te laten groeien en
bloeien. We waren dan
De prijs van de
ook verheugd dat het
vuilzakken stijgt met
streekpact, op vraag
maar liefst
25 procent.
van N-VA Merksplas,
door RESOC werd toegelicht in de gemeenteraad. Maar we vonden
het jammer dat dit niet
als inspiratiebron gebruikt wordt om lokale
initiatieven (doelstellingen) vorm te geven.

Stijging huisvuilprijs beroert gemoederen
Over de tariefaanpassingen van ons huisvuil werd stevig
gedebatteerd. N-VA Merksplas kaartte aan dat deze stijging van 15 naar 20 cent toch wel zeer veel is. Te veel voor
sommige, minder begoede mensen. Ook de communicatie
over de prijsstijging en het verdwijnen van de aparte op-

www.n-va.be/merksplas

De budgetaanpassingen kwamen daarna aan bod. N-VA
Merksplas was de enige fractie die daar zware bedenkingen bij had. In het algemeen werden er 13 projecten geschrapt in 2013. En omdat het college niet op individuele
zaken kon of wou antwoorden, is een controle hiervan
helaas niet mogelijk.

De gemeente laat
grotere serres toe
buiten Koekhoven om
de ‘economische
leefbaarheid’ te
garanderen.

In november
was het belangrijkste
punt de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan
van de glastuinbouw. Het advies van de gemeentelijke
commissie hierover werd genegeerd. Dat betekent dat er
toch grotere serres mogen komen buiten de zone rond
Koekhoven. De meerderheid schermde met de economische leefbaarheid als argument. Dat is tenminste duidelijk
van hen.
We stelden het college ook de vraag of de gemeente gebruik had gemaakt van het Plattelandsfonds in het ruilverkavelingsdossier. Tot onze tevredenheid was dit
gebeurd, maar jammer genoeg werd hier geen concreet
project ingediend. Het budget van 76 000 euro wordt gebruikt om de kosten van de ruilverkaveling te drukken.
Dat is volgens ons niet het doel van het Plattelandsfonds.
Kom gerust eens een kijkje nemen op de
gemeenteraad van januari. De N-VA-fractie bereidt
alvast een aantal interessante tussenkomsten voor.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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