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Beste Spetsers,
Als nieuwe voorzitter van N-VA
Merksplas stel ik u graag onze
toekomstplannen voor. De eerste uitdaging van het nieuwe bestuur is om
te timmeren aan de weg naar 2018.
We willen ons sterker verankeren in
de gemeente en tussen de bevolking.

MERKSPLAS
Mandatarissen geven fakkel in
afdelingsbestuur door

Laat ons daarom weten wat u
verbeterd wil zien in de gemeente.
Wij zullen er ons in verdiepen en het
aanbrengen op de gemeenteraad. De
N-VA wil namelijk oprecht meezoeken
naar oplossingen en verbeteringen.
Onze vier gemotiveerde mandatarissen kunnen zeker het verschil maken.
Verder blijven we evenementen
organiseren die mensen samenbrengen. We nodigen u dan ook graag uit
voor het N-VA-ontbijt op 5 juni. U bent
bovendien van harte welkom op onze
gespreksavond met staatssecretaris
Elke Sleurs op 30 april.
Wilt u actief mee bouwen aan een
beter Merksplas, al dan niet als
N-VA-lid, dan verwelkomen we u met
open armen. Samen kunnen we ons
steentje bijdragen aan de gemeente.
Als kersverse N-VA-voorzitter zet ik
daar mijn schouders onder.

V.U.: Marc Peeraer, Heidestraat 4, 2330 Merksplas

Met vooruitziende groeten,

Het nieuwe bestuur van N-VA Merksplas: Luc Holthof, Tine van der Vloet, Savannah
van Dongen, Herman Verhoeven, Maria Ver Bruggen, Koen Verheyen, Inge Dufraing,
Marc Peeraer, Hugo Cornelis, Harrie van der Vloet, Jan Gysels
Op 25 februari verkozen de leden van
N-VA Merksplas een nieuw lokaal
afdelingsbestuur. De raadsleden hebben
geen belangrijke bestuursfunctie meer
zodat zij zich volledig kunnen richten op
het politieke werk.
Aftredend voorzitter Tine van der Vloet:
“Het is wennen om na zes jaar de fakkel door te geven. Maar we hebben het
volste vertrouwen in de nieuwe krachten. Bovendien blijven wij als mandataris
aanwezig in het bestuur.”

Marc Peeraer leidt enthousiaste ploeg

Marc Peeraer
Voorzitter N-VA Merksplas

www.n-va.be/merksplas

De nieuwe voorzitter Marc Peeraer start
vol vertrouwen aan het hoofd van de
vernieuwingsoperatie. Hiervoor krijgt
hij de steun van nieuwe bestuursleden
Luc Holthof (ondervoorzitter), Savannah
van Dongen (secretaris, communicatieen jongerenverantwoordelijke) en Inge
Dufraing (activiteiten).

Brug slaan tussen bevolking en politiek
Samen met de herkozen bestuursleden
Maria ver Bruggen (activiteiten),
Harrie van der Vloet (penningsmeester
en ledenverantwoordelijke) en Herman
Verhoeven (senioren) is het bestuur
van de afdeling klaar voor de toekomst.
Een toekomst waarbij N-VA Merksplas
dichter bij de bevolking staat dan ooit
tevoren. De N-VA zal de brug blijven
slaan tussen de bevolking en de lokale
politiek.
Bij deze wil het nieuwe bestuur ook
aftredende bestuursleden Safet Zenuni,
Christophe van Dyck en Guido
Vermeiren nogmaals bedanken voor hun
jarenlange inzet en ondersteuning.

In oktober 2014 vroeg N-VA Merksplas al aan het
gemeentebestuur om promotie te voeren voor het BIN
en de activiteitsgraad ervan te bekijken. Daarnaast
stelden we voor om de wijkagenten hierin een sterkere
rol te laten spelen. Het daaropvolgende jaar bewoog er
weinig maar toen we de vraag in januari herhaalden,
ondernam de gemeente tot onze grote tevredenheid
wel actie. De burgers werden in februari uitgenodigd
voor een informatieavond.

De Spetsers voelden
zich door het hoge
aantal inbraken
onveilig in hun
eigen dorp. N-VA
Merksplas stelde
daarom voor om
de werking van
buurtinformatienetwerken (BIN’s) te stimuleren. Die zouden het
veiligheidsgevoel zeker verhogen.

Gemeenteraadslid Tine van der Meer aandacht voor
Vloet legt eed af in politieraad buurtinformatienetwerken
Op 7 maart legde
N-VA-gemeenteraadslid
Tine van der Vloet de eed
af in de politieraad.
Zij volgt er Jef Schoofs van
Groen op. Na de verkiezingen
besloten N-VA en Groen het
mandaat te delen omdat
geen van beide partijen
genoeg zetels had om een
gemeenteraadslid voor
de politieraad te kunnen
afvaardigen. De komende
drie jaar is het de beurt aan
de N-VA.
Tine van der Vloet is er klaar voor: “De politieraad heeft nood
aan de kritische oppositiestem. Net zoals in de gemeenteraad
mogen ze die kritische stem van mij verwachten.
Ik zal me ook inzetten voor meer contact tussen de wijkagent,
de bewoners en de verschillende wijkwerkingen. Er moet
niet meer ‘blauw’ op straat, maar het ‘blauw’ moet meer
de straat op.”

We kunnen enkel toejuichen dat er opnieuw aandacht
is voor de BIN-werking. Hopelijk blijft dit ook de
volgende jaren zo, opdat Merkplas een veiligere
gemeente wordt.

deze plannen goed. Maar op de
zitdagen van de Vlaamse Landschap
Maatschappij (VLM), kreeg niet
iedereen een duidelijk antwoord.
Zo blijft er onzekerheid over de
toegenomen wateroverlast door
werken aan en rond het Moer en
over de dwingende verkoop aan het
comité.

Communicatie kan beter
Onze fractie wijst het schepencollege
op zijn plicht om de burgers

maximaal te informeren en te
ondersteunen in hun zoektocht
naar antwoorden op hun vragen.
De verantwoordelijke naar de
burgers toe is de VLM, waardoor de
gemeente momenteel weinig kan
ondernemen. Het is dus afwachten
tot de geplande evaluatie van einde
2017 voor een mogelijke oplossing
voor een aantal van de hierboven
vermelde problemen.

Ruilverkaveling Zondereigen zorgt voor problemen
N-VA Merksplas nam de plannen
voor ruilverkaveling Zondereigen
onder de loep. Een aantal inwoners
bleek daar immers niet tevreden
over te zijn. Ook de N-VA ziet
enkele mogelijke problemen met de
plannen zoals ze nu voorliggen.
De plannen omvatten de nieuwe en
de af te schaffen wegen, afwateringen
en de daarbij horende kunstwerken.
Zowel het ruilverkavelingscomité
als de adviescommissie keurden

Vrije ingang. Iedereen welkom.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Armoedebestrijding
• Gelijke kansen
• Personen met een beperking

Gespreksavond met staatsecretaris Elke Sleurs
Zaterdag 30 april, 19.30 uur

Gemeenschapscentrum de MARc/kT (zaal 1)

merksplas@n-va.be

moet garanderen. Alle weggebruikers
– en jongeren en kinderen in het
bijzonder – moeten daar voordeel bij
hebben. De gemeente zal hiervoor een
actieplan opstellen en uitvoeren.

Wij hebben met ons voorstel bereikt
wat we wilden bereiken: dat Merksplas
veiliger wordt voor onze (jongste)
inwoners! Jullie kunnen erop rekenen
dat de N-VA zich blijft inzetten voor de
(verkeers)veiligheid van onze Spetsers.

Na een evaluatie van de
huidige vrijetijdspas (een
initiatief van De Oversteek,
het gemeentebestuur en het
OCMW) heeft Merksplas
bijvoorbeeld besloten om
de pas uit te breiden met
kortingen voor lidgelden van
alle erkende verenigingen
die hierop wensen in te gaan.
N-VA Merksplas zou liever zien
dat alle erkende verenigingen
standaard worden opgenomen

De vrijetijdspas maakt het
voor de Spetser financieel
haalbaarder om een actief
vrijetijdsleven te hebben.
Sinds maart biedt de pas 50
procent korting op lidgelden
voor wie het financieel
moeilijker heeft. Een goede
zaak, maar de gemeente moet
nog meer drempels verlagen.

Ook hoopt N-VA Merksplas dat
het bestuur naast de financiële
drempels ook andere drempels
verlaagt. We zouden graag een
uitbreiding zien van de korting
op lidgelden. Een korting op
kampen van verenigingen zou
in onze ogen bijvoorbeeld geen
slecht idee zijn.

in de vrijetijdspas. Het is aan
het gemeentebestuur om alle
erkende verenigingen van
Merksplas te ondersteunen
bij het opnemen van hun
maatschappelijke rol. De
vrijetijdspas kost immers niets
aan de verenigingen zelf.

Uitbreiding vrijetijdspas
gaat niet ver genoeg

Hierdoor verklaart Merksplas
zich bereid om een globaal en
gecoördineerd beleid uit te werken dat
meer verkeersveiligheid in Merksplas

In januari vroeg N-VA Merksplas
het college om de het SAVE-charter
(Samen Actief voor Veilig verkeer)
van Ouders voor Verongelukte
Kinderen (OVK) te tekenen.
Met veel trots kunnen we zeggen
dat de gemeente de intentie heeft
om het charter te ondertekenen.

Merksplas tekent SAVE-charter voor veilig verkeer
Voorstel N-VA Merksplas wordt aangenomen

Inhaalverbod
Moerstraat
is zegen voor
fietsers

We uitten al meermaals onze bezorgdheid
over de verkeersveiligheid in de Moerstraat.
Na herhaalde vragen voor een inhaalverbod,
kwam er meteen reactie van de gemeentelijke
diensten.

Zij stelden een inhaalverbod in en brachten de
maximumsnelheid terug naar 50 km per uur.
Dit maakt de Moerstraat een stuk veiliger voor
alle weggebruikers, maar zeker voor fietsers.

Onze inbreng in de gemeenteraad levert dus
zeker resultaten op. De N-VA-fractie is er trots
op dat ze een belangrijke bijdrage levert voor
een verkeersveiliger Merksplas.

N-VA-ontbijt

Schrijf je vooraf in op merksplas@n-va.be
of via 0497 17 85 09. Het juiste bedrag stort
je op rekeningnummer BE22 9730 1921
7047 van N-VA Merksplas, met vermelding
van naam en het aantal volwassenen en
kinderen. Inschrijven kan tot 31 mei 2016.

Hoe inschrijven?

Zondag 5 juni. Van 9 tot 12 uur
Gemeenschapscentrum de MARc/kT
Markt 17, Merksplas
Prijzen:
• Volwassenen: 12 euro
• Kinderen tot 12 jaar: 5 euro
• Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis

www.n-va.be/merksplas

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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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