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MERKSPLAS
Mijn parlementair werk
Vaak vragen mensen zich af hoe ik te
werk ga in het Vlaams Parlement.
Het is in ieder geval helemaal iets
anders dan mijn vorige job in het
dagcentrum voor personen met een
beperking. Waar en wanneer je dag
eindigt, kan je vaak niet zeggen.
Maar de dagen zijn boeiend en de
ontmoetingen met mensen altijd interessant.

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

Veel van mijn aandacht en tijd gaat
naar de commissie Welzijn, waarin
ik personen met een beperking opvolg. Mijn 15 jaar ervaring komt daar
van pas. Nu hebben we zopas de
begroting bekeken en zijn we volop
bezig met het bespreken van de
beleidsnota. Maar daar houdt het
niet bij op.
We plannen werkbezoeken en hoorzittingen met organisaties voor personen met een beperking. Zo
vormen we een zo breed mogelijk
beeld over deze doelgroep. Elke dag
opnieuw leer ik bij, zie ik nieuwe
dingen, beleef ik iets nieuws.
Tine van der Vloet
Wil je op de hoogte blijven
van mijn parlementair werk?
Schrijf je dan gerust
in op de nieuwsbrief op
www.tinevandervloet.be.

MERKSPLAS HAALT DOELSTELLING SOCIALE
WONINGEN NIET
De overheid legt op
hoeveel sociale wooneenheden gemeenten
en steden tegen 2025
moeten bereiken. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt tussen
sociale koopwoningen,
huurwoningen en kavels.
Merksplas haalt de
doelstellingen echter
niet.

Groeipad 2025 wordt niet gevolgd.

Momenteel telt Merksplas 74 sociale wooneenheden waarvan 50 sociale huurwoningen, 23 sociale koopwoningen en 1 sociale
kavel. Dat betekent dat er in de gemeente tegen 2025 nog 55 huurwoningen en
tegen 2020 nog 17 koopwoningen en 1 kavel moeten gerealiseerd worden. Vandaag zien we echter dat er slechts 7 van de 55 te realiseren huurwoningen gerealiseerd of ingepland zijn. Daarnaast is er nog geen enkele kavel ingepland. Het
vooropgestelde groeipad wordt dus niet gevolgd.
Op onze vraag hoe de gemeente tegen 2025 de doelstellingen wil halen, bleef een
sluitend antwoord uit. Dit baart N-VA Merksplas ernstige zorgen. De gemeente
hoeft de sociale woningen niet zelf te bouwen maar het bestuur kan de sociale huurmaatschappijen wel helpen om deze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dat
is de visie van de N-VA. We zullen dit dossier blijven opvolgen de komende jaren.

FUIFZAAL ’T HOFEIND WORDT GOEDKOPER
Wie fuifzaal ’t Hofeind wil huren, is binnenkort
enkele euro’s goedkoper af. Hoewel het bestuur
het niet letterlijk bevestigde, is dat het gevolg
van de positieve druk die de jeugdraad uitoefende. Deze adviesraad haalde aan dat de fuifzaal dan meer gebruikt zou worden.
N-VA Merksplas bekritiseerde in het verleden
al vaker de te dure prijs van de fuifzaal. Voor
onze fractie was die prijs destijds niet concurrentieel. We zijn dan ook verheugd dat het bestuur, met dank aan de jeugdraad, de prijs voor de fuifzaal
alsnog verlaagt.

www.n-va.be/merksplas

DENKEN.DURVEN.DOEN.

2014: het jaar van de inhoudelijke doorbraak
Tijdens de gemeenteraden van 2014
en in de rondvraag stelde de N-VA
zo’n 230 kritische vragen op agendapunten. Bovendien dienden we twee
eigen dossiers in. Hiervoor legden we
voortdurend ons oor te luisteren bij
de burgers van Merksplas en bij de
adviesraden.
We lieten ons onder meer gelden bij de
verkoop van de ‘Oude melkerij’, die
een gat in de begroting moest dichtrijden. Hierbij kwamen tal van vrachtwagenchauffeurs letterlijk op straat
terecht, met als gevolg tal van extra gevaarlijke situaties in de woonwijken
van Merksplas.

Eén ding werd in 2014 overduidelijk: N-VA Merksplas
biedt een broodnodig, en misschien wel het enige,
alternatief voor Merksplas.
Op aangeven van enkele bewuste burgers kaartte N-VA Merksplas ook de
onveilige verkeerssituatie rond sportcentrum ’t Hofeinde aan. Na lang aarzelen ging het gemeentelijke bestuur
dan toch in op de meeste van onze
voorstellen, zoals de verwijdering van

Ondanks de inzet van de technische
dienst, de brandweer en de jeugdraad
om infrastructurele onveiligheden
weg te werken, nam het bestuur nog
geen initiatief voor een transparant
brandveiligheidsreglement voor de
jeugdlokalen.

de haag aan de oversteekplaats en de
signalisatie van het fietspad.
Onze inzet in deze dossiers wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die dagelijks voor ons klaarstaan.
We willen daarom alle leden van de
adviesraden, onze collega-gemeenteraadsleden
en het gemeentepersoneel
bedanken voor de constructieve samenwerking
en het wederzijds vertrouwen.
Op aandringen van de N-VA
werd de oversteekplaats aan
de sporthal veiliger gemaakt.

De nieuwjaarswensen van de N-VA-raadsleden

Jans Gysels

Koen Verheyen

Tine van der Vloet

Hugo Cornelis

In 2015 wens ik u een
brandveiligheidsreglement
toe voor de jeugdlokalen.
Hoe sneller dit reglement er
komt, hoe beter. Het gaat
om de veiligheid van onze
toekomstige generatie. Dit
reglement kan het verschil
maken bij noodsituaties of
het voorkomen hiervan. Hopelijk wordt dit reglement
spoedig ingebed in de
nieuwe
brandweerzone
Taxandria.

Ook in 2015 wil ik constructieve reacties geven op
beslissingen van het schepencollege. Daarnaast zal de
N-VA zelf dossiers op de
agenda brengen die onder
de verantwoordelijkheid
van onze gemeente vallen.
Ik wens u dus voor volgend
jaar een positief beleid toe,
waar elke Spetser recht op
heeft en dat elke Spetser ten
goede komt.

Ik wens jullie een warm
2015 toe, een jaar waarin genieten en gezelligheid bovenaan het lijstje staan. Een
jaar vol vertrouwen! Ook
dit jaar wil ik een luisterend
oor bieden aan al onze Spetsers en wil ik jullie bekommernissen meenemen om
deze dan om te zetten in beleid. Zo kunnen we samen
verder bouwen aan een
mooie samenleving.

Vanuit de OCMW-raad zorgen we elke dag van het jaar
voor de mensen die een
extra steun nodig hebben. Ik
wil u meegeven dat, als u die
extra steun nodig hebt, u altijd terecht kan in het Sociaal
Huis. Daarnaast wens ik u in
2015 de nodige tijd om van
kleine dingen te genieten. De
rust om stil te staan bij mooie
momenten. Vriendschap om
je hart te verwarmen. Een
glimlach om elke dag mee te
beginnen.

merksplas@n-va.be

Geen communicatie over werken Steenweg op Beerse
Er komt schot in de werken aan de Steenweg op Beerse. De aanbesteding gebeurde
begin november. Wanneer de aannemer begin 2015 wordt aangeduid, kunnen de werken waarschijnlijk in februari beginnen. Op onze vraag om over de stand van zaken
te communiceren naar de burgers, ging de meerderheid helaas niet in.
Het college is van mening dat dit pas relevant is wanneer de aannemer zijn werkschema
en plannen kan voorleggen. Wij vinden het jammer dat de bewoners van de straat (en
zijstraten) in het ongewisse worden gelaten. Er zou, bijvoorbeeld per brief, een voorwaardelijke communicatie kunnen gebeuren. Zo weten de mensen toch iets.

Buurt Informatie Netwerk kan inbraken voorkomen
De laatste maanden zijn er beduidend meer inbraken in onze gemeente. Volgens ons kan het oprichten van nieuwe Buurt informatie Netwerken,
en de heractivatie van het bestaande BIN, het
veiligheidsgevoel voor de burgers vergroten.
De BIN-werking telt momenteel slechts een honderdtal ingeschreven en geen 250 zoals de website laat uitschijnen. Daarom vroegen we op de gemeenteraad om de
BIN-werking extra te promoten, omdat in de winter het

risico op inbraken hoger ligt en het aantal incidenten
de laatste maanden steeg. De verantwoordelijkheid van deze promotie wordt bij de lokale politie
gelegd. Nadat we op de gemeenteraad bleven
aandringen, ging het bestuur in op onze vraag om
de BIN-werking nogmaals te promoten. Op ons
aangeven zal dit gebeuren door de specialist ter zake:
de lokale politie. De N-VA vindt het zeer belangrijk dat de
Spetsers zich veilig voelen en een BIN is daar volgens ons
een essentieel onderdeel van.

Hondenloopzone aan de manege in slechte staat
In het verleden kaartten we de staat van de hondenloopzone aan de manege
al eens aan. Wij krijgen langs verschillende wegen nog steeds terechte opmerkingen over de draad (maasgrootte) en de doornstruiken in de zone. In
de winter, zo belooft het bestuur, zal er een onderhoud gebeuren. Aan het
type draad zal echter niets gebeuren. Kleine hondenrassen en puppy’s kunnen dus nog steeds door de mazen kruipen.

Bestuurslid Maria Ver Bruggen:
“MIJN LEVENSMOTTO: HET LEVEN IS PAS
FIJN ALS ER MENSEN OM TE HELPEN ZIJN”
Maria Ver Bruggen werd geboren
in Gierle maar verhuisde na haar
huwelijk met Eddy naar Turnhout. Omdat met de jaren de roep
naar een landelijkere gemeente alsmaar groter werd, verhuisde het
koppel in 2012 naar Merksplas.
Sinsdien zet Maria zich in voor
onze lokale N-VA-afdeling. Wij
laten haar hier even aan het woord.
In onze fijne gemeente wonen we
samen met onze zoon en schoondochter onder één dak. Onze zoon
heeft ons ondertussen twee kleinkinderen geschonken, mijn twee oogappels die ik maar al te graag verwen!
Een groot deel van mijn leven heb ik

www.n-va.be/merksplas

als kok gewerkt in de horeca. Op dit ogenblik werk
ik als poetsvrouw op een
school in Oostmalle, waar
ik samenwerk met twee
fijne collega’s. Naast het
werk kan je me wel eens
tegenkomen in een café,
want lekkere en liefst speciale biertjes degusteren, is
mijn hobby. Daarnaast ga ik ook wekelijks met mijn hondje naar de hondenschool hier in Merksplas. Voor de
rest vul ik mijn vrije tijd met fietsen
en fitnessen.
Omdat ik veel voldoening put uit het
vrijwilligerswerk en de sociale

contacten
met
mensen, heb ik de
stap gezet om mij
te engageren in
de politiek. Ik
koos voor de
N-VA omdat ik
achter hun ideeën
sta en ervan overtuigd ben dat er
nu eindelijk iets
moet veranderen.
Het OCMW ligt
me nauw aan het
hart en daar probeer ik dan ook in bij
te dragen: het is belangrijk dat de
mensen de hulp krijgen die ze verdienen. Daarnaast ben ik als bestuurslid ook organisatieverantwoordelijke. Je zal mij dus regelmatig te zien krijgen op de
N-VA-activiteiten.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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