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MERKSPLAS
EEN JAAR VOL
VERANDERING VOOR VOORUITGANG!

Wist je dat…
… het bestuur op
nieuwe woonvormen gaat inzetten?
Wij zullen dit goede initiatief ten
volle ondersteunen en mee vorm
geven. Het is immers een punt uit
ons eigen programma.

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

… het kunstobject dat aan het oude
OCMW-gebouw stond bij de afbraak vernietigd is? Onze OCMWmandataris Hugo Cornelis vroeg
waarom men het kunstwerk niet
bewaard heeft. Het antwoord?
“Niet aan gedacht, we waren er te
laat bij, het was al kapot.”

Vanaf begin 2013 was het meteen duidelijk: door de eigen
agendapunten en de vele constructieve vragen van onze fractie waaide er een andere wind door de raadszaal. Een zeer
correcte wind waarin de verantwoordelijkheden duidelijk
gesteld werden maar waar we ook verschillende dossiers
positief gesteund hebben.
Zowel nationaal als in onze eigen gemeente is 2014 een belangrijk jaar. Nationaal door de ‘Moeder aller verkiezingen’. Maar de opvolging van het beleid in
onze eigen gemeente is voor onze afdeling zeker zo belangrijk. In 2014 zal het
voor ons belangrijk zijn om aan te tonen dat we er als fractie staan. We zullen
ook dit jaar tal van eigen agendapunten naar voor brengen en waar nodig het
college wijzen op haar verantwoordelijkheden.
Ons werk als gemeenteraadslid is een werk voor en
door onze dorpsgenoten. Daarom leggen we ons oor
continu te luister bij de bevolking zodat ook wij weten
wat er leeft bij de Spetsers. Met deze informatie gaan
we aan de slag en zullen we blijven inspelen op de actualiteit door deze zaken aan te kaarten bij het college
en de gemeentelijke diensten.

… we op de gemeenteraad van september de uitwerking van een educatief project ‘Het Speelbos’
voorstelden? De meerderheid
veegde ons voorstel van tafel. Maar
in het verslag van het dagelijks bestuur Toerisme van 13 januari staat:
“Misschien dat we bij de inrichting
van het Speelbos wel een educatief
pad kunnen uitwerken.” Het idee
van N-VA Merksplas was blijkbaar
dan toch niet zo slecht!

www.n-va.be/merksplas

Veel leesgenot!

KOEN VERHEYEN
Fractievoorzitter

MIGRATIE EN INTEGRATIEBELEID:
EEN GROOT ZWART GAT IN HET MEERJARENPLAN
In het meerjarenplan voor de beleidsperiode 2014-2019 is een volledig
gebrek aan een integratie- en migratiebeleid in de gemeente opmerkelijk.
Nochtans scoort Merksplas volgens Gazet van Antwerpen, in verhouding
tot andere gemeenten in de provincie, ver boven het gemiddeld aantal
burgers met een andere nationaliteit dan de Belgische. Uit cijfers van het
Nieuwsblad blijkt dan weer dat de ontevredenheid van de Spetsers over de
integratie van allochtonen is toegenomen. Duidelijke rechten en plichten
van onze samenleving op lokaal vlak bij migranten brengen is voor de
N-VA dan ook een must. Enkel zo worden zij ondersteund om geïntegreerde Spetsers, Vlamingen en Europeanen te worden. De Nederlandse
taal is daarbij één van de belangrijke factoren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWS UIT
GEMEENTERA DE
AD
Meerjarenplanning heeft heel wat tekortkomingen
zullen we elk dossier dat kan zorgen
voor extra subsidies mee ondersteunen. We blijven hopen dat de Kolonie
geen zware aderlating gaat betekenen
voor de gemeente.
Waar ook nog niet voldoende rekening mee gehouden werd, is het onderhoud van de ganse site. Deze is
met enkele duizenden euro’s per jaar
onrealistisch laag te noemen.

De ﬁnanciën van Merksplas

De gemeenteraad van december was ongeveer de belangrijkste van deze legislatuur. De inhoud van dit meerjarenplan moet immers weergeven welke
accenten het bestuur de komende zes jaar zal leggen. Een stevige boterham,
zowel voor de administratie als voor de raadsleden. De analyse is gebeurd.
Onze vragen en opmerkingen, maar zeker ook de antwoorden waren boeiend.

Meer transparantie?
Beter budgetbeheer? Helaas …
Het meerjarenplan moet een goed
overzicht bieden op enerzijds abstracte doelstellingen en anderzijds
de daaruit voortvloeiende acties. De
Vlaamse overheid legt op dat dit volgens een geijkte procedure gebeurt.
Maar de meerderheid respecteerde
deze structuur niet altijd. Gevolg: het
systeem is nauwelijks transparant en
zorgt er zelfs voor dat budgetten
scheeftrekken.
Voorbeeld hiervan is dat het personeel, dat een bepaalde dienst moet
verzorgen, niet bij die specifieke
dienst staat maar onder een andere
post. Hierdoor is ‘de totale kost’ van
de dienst niet duidelijk. Wij kaartten
dit aan, het college erkende onze

vraag en beloofde dit aan te passen.
Een andere grote tekortkoming is dat
er geen officiële opvolging kan gebeuren van de acties. Er zijn namelijk
geen meetwaarden vastgelegd. Dat
maakt het meteen ook heel moeilijk
om bepaalde acties bij te sturen de
komende jaren.

Hoeveel kost De Kolonie?
In het meerjarenplan is de Kolonie
een belangrijke doelstelling voor de
beleidsmakers. Het college gaat ervan
uit dat het gat van 6 miljoen voor de
kosten door subsidies dichtgereden
zal worden. Per jaar gaat dit over ongeveer 8 procent van het totale jaarlijkse budget van de gemeente.
Vanuit de oppositie en met onze contacten binnen de Vlaamse Regering

Het college rekent er ook op dat het
gemeentepersoneel de komende twee
jaar telkens vijf procent gaat besparen
op de werkingskosten. Jammer genoeg gaf men hier geen concrete
voorbeelden van. Waar en hoe dit
moet gebeuren, konden we ook niet
in de cijfers terugvinden. Rekening
houdend met de kostprijs van de
Kolonie hopen we dat het bij deze
besparingen zal blijven en dat de
belastingen niet stijgen.
De meest in het oog springende discussie op de gemeenteraad ging over
het verschil van 3 miljoen euro in het
budget tussen eind 2013 en begin
2014. De meerderheid kon geen
verklaring vinden voor dit verschil.
Jammer genoeg was de financieel
beheerder niet aanwezig om dit toe
te lichten. In de tussentijd hebben we
wel een sluitend antwoord gekregen,
maar het missen van deze inhoudelijke kennis was toch wel frappant.
Het volledige verslag van deze
raad is terug te vinden op
http://merksplas.n-va.be/
gemeenteraad.

Preventie bij jongeren rond drugs, roken en alcohol
Op de gemeenteraad van 16 december stelden we de vraag hoe de jeugdconsulent ondersteuning zal geven in de preventie rond drugs, roken en alcohol. Het bestuur voorziet, tot
onze ontgoocheling, enkel een adviserende rol voor de jeugdconsulent. N-VA Merksplas had
eerder een actievere rol voor ogen voor de jeugdconsulent. Zij is immers het best geplaatst
om de verschillende actoren, waaronder de jongeren zelf, samen te brengen rond het preventieve luik.

merksplas@n-va.be

Event ondersteuning jongeren
Het organiseren van evenementen door jongeren zelf legt een goede basis
voor de ontwikkeling van competenties die we ook in het ondernemerschap
terugvinden. Gaat de gemeente jongeren stimuleren om dit evenementenbeleid zelf in handen te nemen? Zo ja, hoe gaat het bestuur dit aanpakken?
Het bestuur kwam in haar antwoord niet verder dan: dit kan bekeken worden
in de jeugdraad en ja, we zullen de jongeren helpen. N-VA Merksplas stelt een
gestructureerde aanpak voor waarbij er een netwerk aan interne en externe
expertise wordt opgebouwd. Jongeren die een evenement willen organiseren,
kunnen dan hierop beroep doen.

Leefbaar Merksplas veegt reglement
brandveiligheid jeugdlokalen van tafel
Op de gemeenteraad van januari stelde N-VA Merksplas een eigen
agendapunt voor. Dit voorstel vond zijn oorsprong op de gemeenteraad
van oktober 2013, waar N-VA Merksplas vragen stelde over
aanbevelingen van de brandweer in het laatste ‘brandweerverslag
jeugdlokalen’.
Dit verslag bleek te dateren van 8 september 2010. Ook in de jeugdraad
werd er ondertussen stevig gediscuteerd over deze aanbevelingen. N-VA
Merksplas ging op zoek naar zowel lokale als bovenlokale regelgeving. Het
ontbreken van enige regelgeving vormde de aanleiding om een eigen voorstel tot reglement op te maken.

Verwarrende informatie
Tijdens de discussie kwam de meerderheid met een oud politiereglement brandveiligheid op de proppen. Toch bizar,
vermits N-VA Merksplas voordien via e-mail de vraag aan de gemeente Merksplas gesteld had of er enige reglementering voorhanden was. Het antwoord luidde toen nog dat men zich niet op lokale reglementering kon baseren.
Het is erg jammer dat we niet de juiste informatie kregen. Ieder gemeenteraadslid heeft daar namelijk recht op. Het,
blijkbaar foutieve, antwoord op onze vraag via e-mail vormde de directe aanleiding voor het opstellen van dit agendapunt. We stellen ons dan ook de vraag in hoeverre dit oude politiereglement gedragen is bij de gemeentelijke diensten
en de jeugdactoren, wat een verantwoordelijkheid is van het bestuur.

Wat met het zonaal reglement?
Verder wist het bestuur dat er begin 2015 een eerste keer wordt samengezeten voor de opmaak van een zonaal reglement. Als N-VA Merksplas zijn wij hier een grote voorstander van. De vraag is echter: wanneer zal dit reglement er uiteindelijk zijn en wat gebeurt er in tussentijd? Blijft men dan bij het oude, weinig gedragen politiereglement?
We willen benadrukken dat de eindverantwoordelijkheid voor het geven van informatie bij het college ligt en niet bij
de administratie. Dit is een gegeven waarop meestal wordt gewezen als we als fractie opmerkingen hebben, ook buiten
dit dossier. Verder is een regelgeving over de Taxandria-zone een goed idee, al zal het wellicht nog wachten worden
tot, ten vroegste, 2016 alvorens er effectief een transparante regelgeving komt. We kunnen als gemeente niet tot dan
wachten om effectief actie te ondernemen. Het gaat immers om de veiligheid van onze jonge Spetsers.

www.n-va.be/merksplas

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
plaatsvond.
• 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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