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MERKSPLAS
EEN EERSTE INDRUK VAN TINE VAN DER VLOET
VANUIT HET VLAAMS PARLEMENT
25 mei was een grote dag voor zowel
de N-VA als voor mezelf. Op
Vlaams niveau haalde de N-VA
bijna 32 procent. In Merksplas
schurkte de score zelfs dicht tegen
de 35 procent aan, waarvoor mijn
dank.

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

Ook voor mij persoonlijk werden de
verkiezingen een succes. Vanop de
17de plaats raakte ik rechtstreeks
verkozen voor het Vlaams Parlement.
Maar liefst 9 637 mensen kleurden
het bolletje achter mijn naam in. Een
grote, nieuwe, spannende maar interessante stap biedt zich voor mij aan.
De eerste kennismakingen waren dan
ook zeer indrukwekkend. De N-VAfractie is immers een ploeg van 43
volksvertegenwoordigers.

DE STEM VAN DE KEMPEN IN DE
VLAAMSE COMMISSIES
Zeer veel van het wetgevende werk
in het Vlaams Parlement gebeurt in
commissies. Iedere partij mag daarin
zijn vertegenwoordigers aanduiden.
Ik zal de komende vijf jaar zetelen in
de commissies Welzijn, Wonen en
Landbouw.
Onder welzijn vallen onder meer gezinsbeleid, jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg.
Daarnaast zit ook het OCMW-beleid,
het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. De commissie Wonen heeft ook
een zeer ruim pakket aan bevoegdheden: sociale huisvesting, de privé-

www.n-va.be/merksplas

Vrienden en familie woonden de eedaflegging
van Tine bij in het Vlaams Parlement.

huurmarkt, de Vlaamse Wooncode en
het toezicht op veiligheid, reinheid en
gezondheid van de woningen. Daarnaast komen ook armoede en gelijke
kansen hier aan bod. Omdat Merksplas ook op de kaart staat als landbouwgemeente volg ik de volgende
vijf jaar van nabij de commissie Landbouw op. Wanneer bepaald is welke
onderdelen van de commissies ik als
hoofddomein opvolg, geef ik jullie
zeker opnieuw een update.

EEN LUISTEREND OOR VOOR UW
VERZUCHTINGEN
Nu de commissies verdeeld zijn kan
het echte werk starten. Ik kan de komende tijd dus veel dossierkennis opbouwen en vele nieuwe mensen en
organisaties leren kennen. Uiteraard

zal ik oog hebben voor de Kempen.
Ik wil graag de spreekbuis voor onze
gemeente en onze regio zijn door in
Brussel de Kempense belangen te
verdedigen.
Indien jullie vragen hebben of specifieke zaken willen aankaarten, twijfel
dan zeker niet om het mij te laten
weten. Ik zal mijn uiterste best doen
om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn bevoegdheid
valt het aan de juiste collega’s door te
spelen.

Contactgegevens
Tine van der Vloet:
tine.vandervloet@n-va.be
0496 78 29 39

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jaarrekening 2013 bevat
meer vragen dan antwoorden
Op de gemeenteraad van juni kregen we de jaarrekening van 2013 gepresenteerd. Jammer genoeg zonder
de jaarverslagen van 2013. Dit is volgens het college niet meer nodig.
Nochtans zorgen die documenten
voor transparantie en duidelijkheid
naar de burgers toe.
We blijven erop hameren dat de huidige invulling van de meerjarenplanning een aantal essentiële elementen
mist. Zo is het op dit ogenblik onmogelijk om de stand van zaken van een
beleidsdomein te bepalen omdat er
geen meetwaarden zijn gedefinieerd.
Als je niet weet hoe je iets kan tellen
dan kan je het ook niet meten natuurlijk.

stuur vergeet bovendien te zeggen
dat het dossier vasthangt aan een
aantal andere dossiers. Met name: de
riolering én het fietspad aan Steenweg op Weelde, die eerst uitgevoerd
moeten worden. Daarnaast moeten
de rioleringswerken van Opstal ook
nog opgestart worden vooraleer de
riolering vanuit Koekhoven hierop
kan aangesloten worden. De bewoners van Koekhoven en zijn zijstraten
moeten dus eerst daarop wachten,
vooraleer het fietspad er kan komen.
Wanneer deze werken zullen starten
is een groot vraagteken.

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD
kommerd om de veiligheid van onze
jeugd.

Blijven gemeentelijke besparingen
overeind?

Brandveilige jeugdlokalen

Fietspad op Koekhoven

Uit het overlopen van de jaarrekening kwam ook naar voor dat het
fietspad op Koekhoven blijkbaar niet
snel zal gerealiseerd worden. Het be-

Een relatief grote aanpassing in het
budget voor 2014 gaat over de brandveiligheid van de jeugdlokalen. De
budgetten voor ‘ondersteuning infrastructuur’ zijn zo goed als verdrievoudigd. Blijkbaar heeft onze niet
aflatende druk op dit dossier zijn
vruchten afgeworpen. Wij zijn be-

Oversteekplaats aan sporthal wordt veiliger
In maart 2014 hebben we op de gemeenteraad ingezet op de
verkeersveiligheid rond en op het openbaar domein van het
sportcomplex ’t Hofeind. Ons standpunt was duidelijk: de oversteekplaats voor fietsers komende van de sporthal, waarbij de
Wijntuinstraat gekruist moet worden, is onveilig. Tijdens deze
gemeenteraad was het college, tot onze grote spijt, nog duidelijk van mening dat er geen aanpassingen aan deze oversteekplaats dienden te gebeuren. Maar, zoals je op de foto kan zien,
het college voerde dan toch de nodige aanpassingen door.
Fietsers kunnen nu eindelijk reglementair en vooral op een veilige manier de Wijntuinstraat oversteken. Het enige wat we nog
missen, is een aanduiding van de oversteekplaats op de rijweg
van de Wijntuinstraat. Ook is de aanduiding van het fietspad
(bordje) richting de sporthal in orde gemaakt zodat dit ook een
reglementair (en dus verplicht) fietspad is geworden.
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Bij de start van 2014 heeft de gemeente zich een besparing op de dagdagelijkse kosten van 5 procent
opgelegd. Toen de cijfers in juni op
tafel kwamen leek het ons zeer moeilijk om die besparing tegen het einde
van het jaar te realiseren. Hier houden we ook zeker de vinger aan
de pols en wachten de nieuwe
budgetwijziging van december af.

Nieuwe rustplekken
De gemeenteraad van september was eerder beperkt.
Toch willen we jullie niet onthouden dat er twee nieuwe
rustplekken komen in het kader van de ruilverkaveling
Merksplas, Zondereigen en Turnhout. Deze worden ingeplant op de hoek van de Oude baan en Hoekeinde en op
de hoek van Horst en Koekhoven. De plaatsen zullen ingericht worden met banken, tafels en het nodige groen.

Een bijvriendelijk Merksplas
Uit de beplantingen op deze rustplaatsen blijkt dat het gemeentebestuur onze voorstellen voor de ‘bijenvriendelijke inrichting’ van
onze gemeente dan toch ter harte neemt (zie ons huis-aan-huisblad
van oktober 2013). Op onze vraag wordt bekeken of er aan deze
plaatsen ook een educatief project gekoppeld kan worden.

Vragenwagenchauffeurs
blijven in de kou staan
Twee weken voor de verkiezingen van 25 mei zei Frank Wilrycx in een interview op RTV dat er overleg zou komen met
de buurgemeenten over vrachtwagenparkings. Nu blijkt
vier maanden later dat er van overleg hoegenaamd geen
sprake is. De vrachtwagenchauffeurs blijven in de kou – en
dus ook op straat – staan.

Vlaamsche Leeuwbier
geeft 11 juli smaak
Op de Vlaamse Feestdag vond naar jaarlijkse gewoonte
onze 11 juli-activiteit plaats. Ook dit jaar mochten we rekenen op een talrijke opkomst van leden en sympathisanten.
Het ‘Vlaamsche Leeuwbier’ mocht uiteraard niet ontbreken! We willen dan ook iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en zien jullie graag volgend jaar terug.

Via de maandelijkse N-VA-nieuwsbrief blijf je op de hoogte van onze
activiteiten, verslagen van de gemeente- en OCMW-raad en allerlei
andere informatie.
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je gegevens in op onze
website. Surf naar www.n-va.be/merksplas en klik door naar
‘nieuwsbrief-inschrijven’ . Je ontvangt dan snel de nieuwsbrief in je mailbox!

www.n-va.be/merksplas

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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