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Open communicatie
2016 is weeral voorbij halfweg.
Onze gemeenteraadsleden hebben
dit jaar al veel agendapunten
verteerd en al veel dossiers
doorgenomen. En daar plukt u
de vruchten van.
Er zijn de voorbije weken ook weer
heel wat evenementen voorbijgeraasd, zoals ons ontbijt en de
Vlaamse feestdag. Bedankt aan
iedereen voor de hulp en de
opkomst! Ook op 3 september
komt er een leuke activiteit aan.
Hopelijk mogen we u daar massaal
verwelkomen.
N-VA Merksplas gaat volop voor
open communicatie tussen burger
en gemeente. Dit is echter in
Merksplas niet altijd even evident,
merken wij. Vandaar een warme
oproep aan iedereen om via e-mail
ideeën, vragen, opmerkingen of
problemen aan ons te melden.
Zo kunnen wij dit verder bekijken
en u hopelijk nog meer helpen.
Samen staan we sterk. Met z’n
allen kunnen we voor een nog
beter en nog leefbaarder Merksplas
zorgen.
Marc Peeraer
Voorzitter N-VA Merksplas

Zaterdag 3 september

N-VA Merksplas toert
Betrokkenheid en open communicatie zijn twee belangrijke punten voor
N-VA Merksplas! Nu en in de toekomst. Daarom komen wij bij u langs
op zaterdag 3 september.

Kan u die d
ag
langskome niet
n, maar
heeft u toc
h vragen?
Dan kan u
deze altijd
per mail do
org
merksplas even op
@n-va.be.

Wij bezoeken die dag verschillende wijken
en komen langs met paard en kar, voorzien
van frisdrank en een gratis hamburger
voor iedere bezoeker.

Kortom: dit is
dé gelegenheid
om ons aan te
spreken.

U vraagt, wij antwoorden

Wij hopen u te mogen ontmoeten
op één van de volgende locaties.

Heeft u vragen over Vlaamse thema’s?
Ons Vlaams Parlementslid Tine van der
Vloet zal hier aanwezig zijn om een
antwoord of een luisterend oor te bieden.
Vragen of opmerkingen over
lokale punten? Onze gemeenteraads- en
OCMW-raadsleden zullen samen met
ons bestuur deze vragen beantwoorden
of verder onderzoeken.

10.15 uur: Driesplein
11.15 uur: kern Lindendijk
12.15 uur: den Drank
13.15 uur: Taxandrialaan
14.15 uur: gemeentehuis

Meer dan geslaagd
ontbijt N-VA Merksplas!
Met 120 aanwezigen was ons jaarlijks
ontbijt meer dan geslaagd. We mochten
tal van dorpsgenoten, vijf parlementsleden,
twee provincieraadsleden en collega’s van
andere afdelingen ontvangen. Samen
hebben we heerlijk genoten van het
luxe-ontbijt, goed gebabbeld en gelachen. Kortom: het was
een gezellige ochtend. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
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Jaarrekening 2015 en budget 2016
Zoals gewoonlijk werden de technische vragen beantwoord tijdens de
commissie Financiën en werden de beleidsmatige vragen behandeld tijdens de
gemeenteraad. Ook deze keer had N-VA Merksplas hier enkele opmerkingen
en suggesties bij. Enerzijds schat het college volgens ons de budgetten voor het
beheer van de kolonie te laag in. Anderzijds moet het college de budgetten beter
opvolgen.
Het is van groot belang dat het bestuur weet waar de de budgetaanpassingen zitten
en waaraan die te wijten zijn.
N-VA Merksplas verzekert u
dat wij als oppositiepartij de
budgetwijzigingen nauwkeurig
analyseren en een degelijke
budgetcontrole uitvoeren in
het belang van de Spetser.
We ijveren dan ook voor
meer transparantie voor
zowel het bestuur zelf, de
oppositiepartijen als voor de
burgers.

Groenafval
verwarmt de
kolonie
(of toch niet?)
In tegenstelling tot wat u in de krant
kon lezen, is het project van groenafval
als verwarming nog helemaal niet
afgerond. De subsidiedossiers moeten
zelfs nog goedgekeurd worden. De
medewerking van de gevangenis en
het asielcentrum zijn ook nog helemaal
niet zeker. De N-VA vindt het een mooi
project, maar de uitwerking ervan is
nog niet voor morgen. Hopelijk wordt
de financiering ervan ook geen strop
rond de nek van de Spetsers.

Merksplas helpt bij afbraak asbest, maar wat met veiligheid
van de burgers?
De gemeente stapt mee in een project van IOK en
OVAM voor de afbraak van asbest. Bewoners krijgen
gratis zakken of containers voor de afvoer van
asbesthoudende dakbedekking, waarna deze gratis
wordt afgevoerd.
De afbraak moet helaas door de bewoners zelf
gebeuren. Dit vinden we opmerkelijk, want juist die
afbraak is het gevaarlijkste werk. Door het breken of
versplinteren van platen komt er net asbest vrij.
N-VA Merksplas zal erop toezien dat de
communicatie en preventie op de juiste manier
gebeurt zodat de burgers zo min mogelijk risico
lopen.

Bruggen bouwen tussen sport,
jeugdwerk en kinderen in armoede
N-VA Merksplas erkent de nood aan bruggen tussen sport, jeugdwerk
en kinderen in armoede. Wij zouden daarom graag zien dat het
gemeentebestuur ingaat op de projectoproep ‘Bruggen tussen sport en/of
jeugdwerk en kinderen in armoede’. Tot onze verbazing was het college
niet op de hoogte van deze oproep, ondanks het feit dat het project via
verschillende kanalen werd gecommuniceerd. Onze fractie volgt dit
verder op.

merksplas@n-va.be
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Meerderheid steunt voorstel niet

N-VA wil zwemmen in buurgemeenten deels terugbetalen
N-VA Merksplas is voorstander van het gedeeltelijk
terugbetalen van beurtenkaarten voor wie gaat zwemmen
in één van de zwembaden in de omliggende gemeenten. Het
voorstel kon op goedkeuring rekenen van de N-VA, Groen en
CD&V. Leefbaar Merksplas stemde echter tegen, waardoor de
terugbetaling er voorlopig niet komt.
De N-VA-fractie heeft nog geprobeerd om het gemeentebestuur
te overtuigen van de voordelen van het voorstel. We stelden ook
voor om het idee op zijn minst via de sportraad te laten passeren.
Maar hierop ging het gemeentebestuur niet in. “Het bestuur
wil geen specifieke sport subsidiëren,” klonk het, “maar enkel
werken voor bepaalde doelgroepen.”

Meerderheid Merksplas mist kans
om nog meer digitaal te gaan
N-VA Merksplas stelde voor om de gemeenteraad verder te digitaliseren.
Concreet hield het voorstel 3 elementen in:
alle documenten voor de gemeenteraad en het schepencollege digitaal
verspreiden en niet op papier
een vernieuwde geluidsinstallatie installeren
de gemeenteraad uitzenden via YouTube

Besparing én transparantie

Met dit voorstel wilden we een
kostenbesparing voor de gemeente
realiseren. Merksplas zou tienduizenden vellen papier per jaar uitsparen
wanneer alle documenten en
verslagen digitaal verstuurd worden.
Bovendien kost het maken
van kopieën enorm veel
tijd en energie voor de
gemeentelijke diensten.
De bereikbaarheid en
de transparantie van de
gemeenteraad zou sterk
verbeteren door deze via
YouTube uit te zenden.

Het vernieuwen van de geluidsinstallatie is ook broodnodig. Niet iedereen
is met de huidige installatie immers
even goed verstaanbaar.
Het bestuur is helaas geen voorstander van de digitalisering. De meerderheid veegde het voorstel van tafel.

Wist je dat…
... de N-VA op de
gemeenteraad vroeg om de
VVV de achterkanten van de
plattegronden van de gemeente
die op de invalswegen staan te
laten vullen? Momenteel blijven
de affiches onveranderd.
… de nog aan te leggen
verbindingsstraat tussen de
Kleiryt en de hoek van de
Boudewijnstraat-Vredestraat ook
de naam Boudewijnstraat krijgt?
… er rekening is gehouden
met de bijen en vlinders bij de
keuze van beplanting voor de
ruilverkaveling Zondereigen? De
N-VA is hier ‘bij-zonder’ tevreden
over!
… de Energie-infotour
van het IOK begin dit jaar werd
geannuleerd wegens te weinig
inschrijvingen? De gemeente
heeft zich opnieuw kandidaat
gesteld om een sessie te
organiseren. Bij voldoende
inschrijvingen gaat dit infomoment
wel door.

www.n-va.be/merksplas

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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