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Misschien heb je het al opgemerkt? Onze afdelingswebsite steekt in een nieuw 
jasje. Heb je nog niet gekeken, ga dan snel naar www.n-va.be/merksplas  en 
(her)ontdek de nieuwe functies en lay-out! Je vindt er alles over de N-VA-mede-
werkers en -activiteiten en verslagen van gemeente- en OCMW-raad.

Vanuit de oppositie kijkt de N-VA 
onder meer na of de cijfers van de 
gemeente kloppen. De meerjaren-
planning en jaarrekeningen van 
OCMW en gemeente nemen we 
onder de loep. Door deze controle 
zien we dat de meerderheid al wat 
nauwkeuriger werkt, hoewel er nog 
heel wat verbetering mogelijk is.

Ook de engagementen van de 
gemeente volgen we strikt op. 
Merksplas tekende onlangs het 
charter tegen kinderarmoede, een 
initiatief van staatssecretaris Elke 
Sleurs (N-VA). Dat moeten we over 
de partijgrenzen heen aanpakken. 
De N-VA wil er dan ook mee aan 
helpen om de kinderarmoede terug 
te dringen.

Maar we komen ook met eigen 
voorstellen. Zo werken we construc-
tief mee aan grote projecten zoals 
de verdere uitbating van de Kolonie. 
We zijn overtuigd dat een goed 
werkende oppositie onze gemeente 
zeker ten goede komt. Daar doen we 
het voor.

BESTE SPETSER,

MERKSPLAS

Drie jaar geleden gaven jullie ons 
het vertrouwen om met drie manda-
tarissen in de gemeenteraad en één 
in de OCWM-raad van Merksplas 
te zetelen. Vanaf dag één hebben 
we onze uiterste best gedaan om de 
spreekbuis te zijn van de kiezer. En 
dat loont.

Als constructieve oppositie kijken 
we kritisch naar hoe het beleid wordt 
gevoerd. Zo stelden we op drie jaar tijd 
172 vragen op voorgestelde agenda-
punten. Ook in de OCMW-raad zijn we 
actief. Hugo Cornelis zette de voorbije 
jaren 72 vragen op de agenda. Dit 
heeft ertoe geleid dat er meer aandacht 
wordt besteed aan belangrijke dossiers. 

Maar er is nog steeds ruimte voor 
verbetering. We blijven ons hier hard 
voor inzetten. Zo ook voor het gemeen-
tebudget, waarbij de eigen opgelegde 
besparingen van het college niet ge-
volgd worden. 

NOG ENKELE BOEIENDE JAREN IN HET 
VERSCHIET
Ook onze eigen voorstellen worden 
nooit weerhouden. Hiervoor gaan 
we steeds luisteren bij de burgers en 
bij de verschillende adviesraden die 
Merksplas rijk is. In de afgelopen drie 
jaar stelden we zo’n 146 vragen in de 
rondvraag van de gemeenteraad. In de 
OCMW-raad werden er tien gesteld. 

Het waren drie boeiende, leerrijke en 
actieve jaren in de gemeentepolitiek. 
We kijken uit naar wat we de komende 
jaren gaan brengen. Bedankt aan 
iedereen die dit mee mogelijk heeft 
gemaakt! We blijven ons voor u en voor 
Merksplas inzetten.

Tenslotte wenst de N-VA u allen een 
fijne Kerst en een prachtig 2016. We 
maken er maar wat graag, samen met 
u, weer een mooi jaar van!

Tine, Koen, Jans & Hugo

N-VA-oppositie loont voor u

www.n-va.be/merksplas

Fijne 
feestdagen!

Tine van der Vloet
Vlaams Parlementslid

www.n-va.be/merksplas
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De N-VA vraagt zich af wanneer het parochiehuis gesloopt wordt. Dit jaar alvast niet, zo blijkt. De procedure 
met de aannemer loopt nog. Het college hoopt om begin volgend jaar met een openbaar dossier naar buiten te 
komen. Wij houden jullie op de hoogte!

Onzekerheid over sloop parochiehuis

www.n-va.be/merksplasmerksplas@n-va.be

In het gemeentebudget van 2015 
werden enkele wijzigingen aan-
gebracht. Zo werden kredieten 

aangepast aan de offertes van de 
aannemer en aan nieuwe ramin-
gen. Net zoals bij de vorige bud-
getwijzigingen vonden we echter 
geen enkel spoor terug van de 
zelfopgelegde besparingen, die dit 
en volgend jaar telkens 5 procent 
zouden bedragen.

Ook deze keer kregen we het ant-
woord dat we pas op het moment 
van de rekening (juni 2016) naar 

de besparingen kunnen kijken. 
Wij zijn benieuwd of er nog iets 
van die besparingen in huis komt. 
Volgens ons hebben de schepenen 
namelijk geen zicht op hun finan-
ciën noch op de besparingsinspan-
ningen die ze doen. 

Wij konden deze budgetwijziging 
dan ook niet goedkeuren.

Leden van de Jeugdraad vroegen 
zich af hoe de gemeenteraad nu 
precies te werk gaat. Schepen van 
Jeugd Monique Quirynen zal op 
de volgende Jeugdraad daarom de 
werking van de gemeenteraad  
toelichten. Ze zal ook de vragen 
van de jongeren beantwoorden. 

Als jullie vragen hebben over  
thema’s als de gemeenteraad en 
lokale politiek, neemt dan zeker 
contact op met N-VA-gemeente-
raadsleden Tine, Koen en Jans.  
Zij zijn steeds bereid om jullie een 
helder antwoord te geven.

Merksplas bespaart op alles behalve eigen werking Jongeren vragen zich af hoe de gemeenteraad werkt

De werken aan de voetbalterreinen 
van de Kolonie zijn opgeschort tot 
volgend jaar. De N-VA vroeg zich 
af waarom en of de plannen van 
KMSK om daar volgen seizoen te 
trainen in het gedrang komen. 

Het college besliste in september 
om te wachten met het inzaaien 
van de velden, omwille van de 

onzekerheid over de weersom-
standigheden en de voordelen van 
wachten voor de grond. Er werd 
ook meegedeeld dat dat er nog 
met geen enkele ploeg een start-
datum is afgesproken. Dit houdt in 
dat de ploegen nog geen plannen 
kunnen maken over de trainingen 
op de terreinen van de Kolonie. 

De N-VA hoopt dat de spelers van 
KMSK zo snel mogelijk met veel 
succes en plezier kunnen trainen 
op de nieuwe terreinen!

Voetbalterreinen Kolonie: gemeente laat  
er (geen) gras over groeien!

Marc Peeraer zag het levenslicht in 1981 in  
Herentals. Sinds 2012 wonen hij en zijn gezin in 
Merksplas, waar de roots van zijn grootvader lig-
gen. “Het leek voor het eerst in mijn leven als terug 
thuis komen”, zegt Marc.

Marc is getrouwd en heeft twee prachten zonen, van 
negen en vijf jaar: Jonas en Lars. Zijn hobby’s zijn 
tennissen, een avondje met vrienden (thuis of uit) en 
activiteiten met het gezin. Maar hij is ook bestuurslid 
van N-VA Merksplas.

“Ik ben bij N-VA Merksplas in het bestuur gegaan om-
dat ik mijn steentje wil bijdragen aan de oplossingen die 

onze gemeente zoekt voor 
problemen en uitdagingen”, 
vertelt Marc. 

“Daarom wil ik mij 
inzetten voor veiligheid, 
welzijn en sport. 

Verder ben ik ook in de 
ouderraad actief. 

Zo kan ik ook de vol-
gende generatie al de hulp bieden 
die ze nodig heeft.”

Bestuurslid Marc Peeraer:  
“Ik zoek mee naar goede oplossingen  
voor de uitdagingen in Merksplas”

Savannah van Dongen is 23 jaar en 
werd geboren in de havenstad  
Rotterdam. Ze groeide op in het 
mooie Merksplas en studeert in  
het bruisende Antwerpen. Daar 
ontstond haar politieke interesse.

“Hoe meer ik leer over het politiek 
systeem, hoe meer het mijn interesse 
wekt”, zegt ze daarover. “Na een 
studie PR & voorlichting, volg ik nu 
de master politieke communicatie 
aan de UA, waar ik met veel  
enthousiasme elke dag bijleer.”

Naarmate haar kennis over de 
huidige politiek steeg, groeide haar 

voorkeur voor de N-VA: “Deze partij 
staat voor verandering en  
vooruitgang, op een transparante  
en eerlijke manier. Daar kan ik  
mezelf helemaal in terugvinden.” 

Savannah’s interesses zijn breed:  
van onderwijs tot senioren.  
Dierenwelzijn ligt haar wel extra 
bijzonder aan het hart. Ze wil niet 
aan de zijlijn toekijken, maar actief 
deelnemen in het politieke gebeuren. 

“Ik hoop zowel voor Merksplas  
als de N-VA niet iets, maar veel te 
 mogen betekenen”, besluit ze.  

“Ik hoop ook jongeren 
warm te kunnen maken om zich 
politiek te engageren. Ieder heeft 
een stem: laat die horen! Je kan meer 
bereiken en verwezenlijken dan je 
zelf misschien denkt.” 

Bestuurslid Savannah van Dongen:  
“Ieder heeft een stem: laat die horen!”

Minister van Dierenwelzijn Ben 
Weyts (N-VA) heeft de gemeenten 
gevraagd om inzicht te geven in 
hun huidig zwerfkattenbeleid. 
Begin 2016 zal de minister de 
gegevens evalueren en mogelijk 
bijsturen. N-VA Merksplas vroeg 
zich af of het college hierop was 
ingegaan en op welke wijze men 
nu werkt rond zwerfkatten. 

Merksplas heeft een actief zwerf-
kattenbeleid, zo blijkt. Bewoners 
kunnen zwerfkatten vangen en 

naar de dierenarts brengen om het 
dier te laten steriliseren of te laten 
euthanaseren indien nodig. De ge-
meente biedt een vangkooi aan en 
neemt de kosten van de sterilisatie 
en de euthanasie op zich. 

In 2014 ging het om 24 katten, 
waarvan er 3 dieren een spuitje 
kregen. De gemeente besteedde 
vorig jaar 1 189 euro aan het  
zwerfkattenbeleid. Wij zijn  
tevreden over het bestaan van  
dergelijk beleid in Merksplas. 

Het college heeft helaas geen  
informatie over de mogelijke  
concentratie van het probleem  
van de zwerfkatten in bepaalde 
gebieden. 

Zwerfkatten worden doelgericht aangepakt

De gemeenteraad heeft de goedkeuring gegeven voor de heraanleg van een fiets- en voetgangersverbinding tot 
eenrichtingsrijweg, de aanleg van een parking en een gescheiden rioleringsstelsel in de Kleiryt-Boudewijnstraat. 
Er komt zowel een nieuwe parkeerstrook voor de bussen van de Mast, als een hertekende parkeerstrook in 
het begin van de straat. Bewoners van de nog te bouwen huizen zullen ondergronds parkeren. 

Werken Kleiryt-Boudewijnstraat weldra van start




