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MERKSPLAS
N-VA zorgt voor
onze generatie
Twee jaar geleden werd ik als prille
twintiger verkozen. Maar het werk
van de N-VA stopt niet aan de
gemeentegrenzen van Merksplas,
het heeft ook mijn steun op Vlaams,
federaal en Europees vlak. Onze
partij kan helpen de toekomst van
deze generatie te verzekeren.
We krijgen op dit moment de rekening gepresenteerd van jarenlang
federaal wanbeleid. Daarom moeten
we vandaag voor deze rekening
beetje bij beetje aflossen. Anders
wordt de schuldenberg voor deze
en volgende generaties zo groot,
dat een regelrecht sociaal bloedbad
dreigt. Dat laat ik als sociaal werker, met een hart voor ieder mens,
niet toe. Ik kies voor de toekomst
van onze generatie, ik kies voor de
N-VA.

V.U.: Tine van der Vloet, Gezellestraat 15; 2330 Merksplas

Ik ben blij te zien dat ook in
Merksplas steeds meer mensen
van mijn generatie deze visie
onderschrijven en lid worden van
de N-VA. Wil jij ook lid worden en
zo bouwen aan je eigen toekomst?
Surf dan naar
www.n-va.be/merksplas.

Jans Gysels,
Ondervoorzitter N-VA Merksplas

www.n-va.be/merksplas

Kinderopvang wordt flexibeler, maar …
Op de gemeenteraad van februari stond het nieuwe huishoudelijk reglement van
De Spetter op de agenda. Daar zitten serieuze aanpassingen in, zowel goede als
minder goede. Het flexibeler kunnen aan- en afmelden voor een dag vindt de N-VA
een prima aanpassing. Maar daar staan hogere kosten voor niet geannuleerde afwezigheden tegenover.
Het document bevatte echter een aantal onduidelijkheden die het schepencollege ons
niet kon verduidelijken. Een aantal dagen na de gemeenteraad kregen we een nieuwe
versie met bijkomende uitleg via e-mail toegestuurd. Bij navraag over dit punt blijkt dat
deze tekst ook naar de ouders zal worden gezonden. De afhandeling van dit reglement
gebeurt echter niet volledig zoals het moet want een gewijzigd reglement moet steeds
goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Schuif mee aan op ons ontbijt
Word lid op 31 mei en we betalen de helft van
je ontbijt terug!
Zondag 31 mei. Van 9 tot 12 uur. Zaal gemeenschapscentrum de Marc/kt Merksplas (naast gemeentehuis).
Prijzen:
• Volwassenen: 15 euro
• Kinderen tussen zes en twaalf: 7,5 euro
• Kinderen jonger dan zes: 4 euro
Hoe inschrijven?
Stuur voor 15 mei een e-mail naar tine.vandervloet@n-va.be
met vermelding van je naam en het aantal volwassenen en
kinderen. Je betaling stort je op rekeningnummer
BE22 9730 1921 7047.

Correcte administratieve afhandelingen?
De afhandeling van het dossier over de huursubsidie gebeurde niet zoals het
hoorde. In maart kregen de gemeenteraadsleden het verslag hiervan en kon de
N-VA-fractie zien wat er was goedgekeurd. Aparte beschrijvingen of aanduidingen van de wijzigingen die door het college op de gemeenteraad zelf aan
het agendapunt waren aangebracht, stonden er niet bij.
Daarmee vervalt voor een deel de controle die de gemeenteraad in een goed
werkende gemeente kan uitoefenen op de besluiten van het schepencollege.
Een controle die we als oppositie duidelijk willen en moeten uitvoeren om erop
te letten dat de meerderheid de zaken op een correcte en wettelijke manier
uitvoert.

Timing erkenningen onduidelijk
De gemeente heeft een aantal sportverenigingen officieel erkend op de
gemeenteraad. Er is echter onduidelijkheid over de tijd waarover deze
erkenning gaat. Volgens het college gaat de erkenning in vanaf de dag na
de gemeenteraad. Dit principe van de periode van erkenning zouden we
graag besproken zien op de sportraad, omdat dit toch wat problemen zou
kunnen veroorzaken bij de verenigingen.
Bij de erkenning van de culturele verenigingen in april stelde zich een
soortgelijk probleem. Ook daar geen tijdsaanduiding. Dat maakt het voor
de verenigingen moeilijk om hun jaarwerking te bepalen wanneer ze niet
weten of en welke subsidie ze zouden kunnen krijgen. Daar volgde het
college onze opmerking. Er zal een tijdsaanduiding komen in dit gemeenteraadsbesluit en de komende jaren.

Fietspad sportvelden niet langer
verplicht
Vorig jaar maakte Merksplas op ons initiatief werk van een correcte aanduiding van het fietspad tussen de sporthal en de Wijntuinstraat en de
oversteekplaats in de Wijntuinstraat. Nu heeft het college beslist om dit
fietspad niet langer verplicht te maken. Daardoor zal de onveiligheid op
de parking volgens ons alleen maar toenemen. Het schepencollege beweert
dat het fietspad de stroom van fietsers toch niet aankan en dat iedereen
maar moet opletten op de parking. Een redenering die wij totaal niet
kunnen volgen.

Bijvriendelijke boom vervangen
Het schepencollege heeft er steeds een punt van gemaakt een insecten- en
bijenvriendelijk beleid te voeren. Daarom is het des te jammer dat bij de
herplanting van de groene zones aan de Steenweg op Turnhout een zeer
goede boom (Esdoorn) vervangen werd door een boom die voor de insecten en bijen nutteloos is.
Het is zeer waarschijnlijk dat dit gebeurde in samenspraak met de technische dienst en de groendienst. Gebeuren er op andere plaatsen aanplantingen met positieve bomen? Jazeker. Had men meer kunnen doen om
hier toch een beter type boom te plaatsen? Misschien. Appreciëren we het
vakwerk van de technische en de groendienst niet? Natuurlijk wel. Al laat
het college uitschijnen dat dit niet het geval is.

merksplas@n-va.be

Meer mensen met arbeidshandicap aan de slag
Eind februari stonden bij de VDAB 32 249 werkzoekenden met een arbeidshandicap ingeschreven. “Goed nieuws is dat uit een analyse van de Neutraal
Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat in vijf jaar tijd het aantal Vlaamse
ondersteuningspremies in de privésector met de helft is toegenomen”, zegt
Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet.
Die ondersteuningspremie is een subsidie voor ondernemers die personen met
een beperking in dienst nemen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme,
slechthorendheid of rugklachten. Zij maken 13,6 procent van alle Vlaamse werkzoekenden uit. Vorig jaar werden liefst 11 145 premies uitgereikt. De premie
bedraagt het eerste jaar 40 procent van de loonkosten en daalt vanaf het derde
jaar naar 20 procent.
“De loonsubsidie heeft echter vooral succes bij grotere ondernemingen”, leert
Tine uit de cijfers. “Vorig jaar klopten slechts 98 zelfstandigen aan voor de Vlaamse
ondersteuningspremie. Spijtig genoeg zijn vele kmo’s dus onvoldoende geïnformeerd. Je kan hen voor meer info over deze Vlaamse ondersteuningspremie
altijd doorverwijzen naar de website van de Vlaamse overheid. Zo kunnen ook
zij werk maken van aangepast werk!”
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters reageerde tevreden op het succes
van de premie. Het is volgens het kabinet-Muyters ook de bedoeling de premie
voort te zetten en verder uit te breiden. Zo is een uitbreiding voorzien voor
mensen met een psychosociale problematiek.

De Vlaamse ondersteuningspremie
heeft duidelijk succes!
Tine van der Vloet, Vlaams Parlementslid

Nieuws uit het
t
Vlaams Parlemen

Beweegtoestellen in gebruik genomen
Op 17 april werden de beweegtoestellen op de Kernlindendijk en het Driesplein officieel in gebruik genomen.
De N-VA was talrijk aanwezig om dit te vieren. We ondersteunen de beweegtoestellen volop, zoals we al schreven in
ons verkiezingsprogramma van 2012.
Bewegen is en blijft gezond. We hopen dan ook dat er veel mensen de toestellen gaan gebruiken. Er is momenteel nog
wel één struikelblok op de Kernlindendijk: de hoogte van het voetpad is niet verlaagd naar de toestellen toe. Mensen
met een rollator of rolstoel kunnen dus maar moeilijk tot bij de toestellen geraken.
We hebben deze opmerking meteen overgemaakt aan de OCMW- voorzitter. Zodra men de tijd ervoor heeft, zou het
euvel verholpen worden. We hopen dan ook dat dit snel gebeurt zodat de toestellen voor iedereen toegankelijkheid zijn.

Wist je dat …
... de bewoners van de Steenweg op Beerse eindelijk wat meer informatie zullen krijgen? De langverwachte bewonersvergadering komt er eindelijk. De uitvoering van de werken zal dus jammer
genoeg helemaal niet samenvallen met de werken
aan de brug in Beerse.
… onze fractie het ontbreken van een verwijzing
naar fair-tradeproducten in de nieuwe drankenlijst voor het gemeenschapscentrum aankaartte
op de gemeenteraad? Ondertussen is dit rechtgezet. De verenigingen kregen hierover een rechtzetting per brief.
... er nog geen duidelijkheid is over het reglement
over de brandveiligheid van onze jeugdlokalen?
Het opmaken van dit reglement blijkt geen prioriteit te zijn. Een timing is er ook nog niet.

www.n-va.be/merksplas

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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