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Beste Spetsers,

Grotere keuzevrijheid bij zorg voor mensen
met een beperking

Ook deze keer bieden we u een
goed gevuld huis-aan-huisblad
aan, vol interessante nieuwtjes.
Zo licht Vlaams Parlementslid en
gemeenteraadslid Tine van der
Vloet de nieuwe zorgfinanciering
voor personen met een beperking toe.
U zal ook kunnen lezen hoe
de meerderheid van Leefbaar
Merksplas de N-VA steunt in de
OCMW-raad. Daarnaast stellen
we ook met gepaste trots de
jongerenafdeling van N-VA
Merksplas voor.
Heeft u nog geen plannen voor
14 mei? Dan nodigen we u
van harte uit op ons jaarlijkse
N-VA-ontbijt.
Wie lid wordt tijdens de
activiteit, krijgt het ontbijt
terugbetaald. We hopen u ook
te ontmoeten op de jaarlijkse
11 juliviering en de kroegentocht van Jong N-VA Stadregio
Turnhout.
Veel leesplezier en maak er
alvast een fijne lente van!

Een zorgboerderij is een nieuwe mogelijkheid bij de persoonsvolgende financiering.

Op 1 januari startte een nieuw systeem voor de financiering van zorg
voor mensen met een beperking. Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Tine van der Vloet is een van de bezielers van deze zogenaamde
persoonsvolgende financiering (PVF).
“PVF brengt heel wat mogelijkheden mee
voor mensen met een beperking”, zegt
Tine. “Naast de al bestaande initiatieven,
zullen zij bijvoorbeeld kunnen kiezen voor
groene zorginitiatieven, zoals zorgboerderijen.”

“Wie wil omschakelen naar een ander
zorginitiatief komt ook niet langer op
een wachtlijst terecht, maar kan meteen
omschakelen.”

117,5 miljoen extra budget in 2017

Dit jaar is er al een extra budget van 117,5
miljoen euro voorzien. Dat moet toelaten
Ook wordt het bestaande aanbod versterkt dat heel wat nieuwe mensen in het
door andere ‘niet-erkende’ zorgaanbieders. systeem kunnen instappen. 52 miljoen
Personen met een beperking kunnen nog
wordt voorzien voor nieuwe persoonssteeds een beroep doen op een persoonlijk volgende budgetten voor meerderjarigen.
assistent, maar het nieuwe systeem laat ook Daardoor kunnen in 2017 minstens 1 700
toe dat ouderinitiatieven en andere kleine
mensen eindelijk weg van de wachtlijst.
spelers een aanbod voorzien voor hen. “Zo De Vlaamse Regering voorziet over de hele
wordt de keuzevrijheid groter voor de
legislatuur zo’n 330 miljoen euro extra
persoon met een beperking”, stelt Tine.
voor personen met een beperking.

Versterkt aanbod, kortere wachtlijsten

Voor een volle zaal in Merksplas en in heel wat andere
Vlaamse gemeenten gaf Tine van der Vloet al uitleg over
dit onderwerp.
Marc Peeraer
Voorzitter N-VA Merksplas

Heb jij nog vragen over PVF? Contacteer dan Tine van der
Vloet via tine.vandervloet@vlaamsparlement.be.
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Lokale verenigingen varen wel bij nieuwe huurreglementen
De gemeente heeft de voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van onder mee de
kapel, landbouwgronden, voetbalterreinen en open schuren. De prijs werd redelijk laag gehouden voor de Merksplasse verenigingen. De Kapel is in verhouding
prijziger dan de andere gebouwen.
Voor de meeste gebouwen bestaan er allemaal
aparte meters die toelaten om de verwarming,
warm water en elektriciteit correct af te rekenen
per activiteit.
Een schatting voor de prijs van de verwarming
van bijvoorbeeld de kapel kon de gemeente wel
nog niet geven. Elektriciteit en verwarming is

inbegrepen in de prijs voor wie gebruik maakt
van de kleedkamers van de voetbalvelden.
De Merksplasse voetbalploegen hebben duidelijk voorrang bij het gebruik van deze terreinen. Voor sporten zoals rugby zal de gemeente
bekijken of hun activiteiten de velden niet te
zwaar belasten.

Hotel op de Kolonie: motor voor lokale en sociale economie?
De gemeente gaat de uitbating van het hotel op de Kolonie uitbesteden. Het is opmerkelijk dat er in
de overeenkomst met de concessiehouder niks terug te vinden is over een opzegtermijn. Maar het
gemeentebestuur stelt dat het wel zal ingrijpen als er zich problemen voordoen. De N-VA vindt het
logischer dat zulke afspraken zwart op wit in een contract staan.
De uitbater van de taverne wordt bovendien aangespoord om de streek te promoten met een simpele vraag naar een ‘minimaal
aanbod streekproducten’. De vraag is hoe je dat kan afdwingen. De N-VA ziet liever een verduidelijking van dit minimaal
aanbod aan streekproducten. Wij hopen dat de uitbater heel wat lokale producten zal gebruiken en aanbieden.
Ook de vraag naar sociale economie wordt met een ‘indien mogelijk’ benoemd in de concessie-overeenkomst. En dat terwijl het
volledige domein zich perfect leent tot samenwerking met een bedrijf dat bijvoorbeeld mensen met een beperking te werk stelt.
Het gemeentebestuur is echter van mening dat alle mogelijke denkpistes hiervoor bekeken zijn en dat er niets financieel haalbaar
is. De provincie ziet dan weer wél mogelijkheden.
De N-VA-fractie zal het dossier dan ook verder opvolgen en zal er mee achter zitten dat het sociale aspect, dat in de geschiedenis
van deze site van groot belang was, weer op de kaart gezet wordt.

Gemeente en Kempens Landschap
gaan samen Kolonie onderhouden
De gemeente slaat de handen in elkaar met Kempens
Landschap om de verwaarlozing van Wortel- en MerksplasKolonie tegen te gaan. Al in 2010 werd Kempens Landschap,
dat de provinciale budgetten voor de visibiliteit en herkenbaarheid van de Kolonie beheert, betrokken bij het project.
Nu zijn ook de concrete rechten en plichten tussen beide
partijen vastgelegd.
Zo wordt er een overlegorgaan opgericht waarin ook de medebeheerder en de concessiehouder zitten. Voor de gemeente tekenen
de burgemeester en de schepen van de Kolonie present. Zij zullen afspreken dat de gemeente en Kempens Landschap elk acht eigen
activiteiten per jaar mogen vastleggen.
De gemeente engageert zich om de opbrengsten uit de kapel, voetbalvelden, open schuren en weilanden maandelijks aan te vullen
tot 10 000 euro. Dit budget wordt dan gebruikt om een nieuwe lening af te betalen. Het is echter niet duidelijk of de huidige kosten
van de gemeente in dit project met deze inkomsten worden betaald of dat het extra kosten voor de gemeente zijn. Op de vraag van de
N-VA om dit duidelijk in kaart te brengen, kregen we nog geen antwoord.

merksplas@n-va.be
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N-VA Merksplas heeft nu
jongerenafdeling
Merksplas heeft zich aangesloten bij Jong N-VA
Stadsregio Turnhout. Dat is een politieke vereniging die alle jongeren met het N-VA-gedachtegoed
uit Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en
Merksplas verenigt.
Savannah van Dongen zetelt voor Merksplas in het bestuur van
Jong N-VA Stadsregio Turnhout en in de afdelingsraad van
Jong N-VA Nationaal. Tevens is zij regiocoördinator voor de
regio Noorderkempen. Spetser Manou Brosens zal haar
binnenkort vervoegen in het bestuur. Beide hopen ze jongeren
te motiveren om hun stem te laten horen in de (lokale) politiek.

Hard werken wordt beloond

Hugo Cornelis zet
arbeidswelzijn op de
agenda
OCMW-raadslid Hugo Cornelis (N-VA) is
met een grote meerderheid van zeven stemmen tegen één verkozen als nieuwe vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk.

Voor een informele en gezellige kennismaking organiseert de
Jong N-VA-afdeling op vrijdag 12 mei een kroegentocht in
Turnhout. Meer informatie nodig? Surf dan naar de Facebookpagina van Jong N-VA Stadsregio Turnhout of stuur een mail
naar savannah.vandongen@n-va.be.

N-VA is kwistig met chocolade
op Valentijn
Ook dit jaar toonde N-VA Merksplas weer haar grote hart voor
onze gemeente door chocolaatjes uit te delen ter gelegenheid van
Valentijn. In de wijken met veel senioren gingen we persoonlijk
langs. Het was naar jaarlijkse gewoonte weer een groot succes!

Voor 70 gemeentebesturen, OCMW’s
en politiezones levert
deze dienst een wettelijk verplichte interne
preventie-adviseur
voor arbeidswelzijn.

AGENDA

14 mei: N-VA-ontbijt

N-VA Merksplas nodigt jullie van harte uit voor ons jaarlijkse ontbijt op 14 mei. Iedereen
is welkom voor een leuke babbel, een lekkere pistolet met een kopje koffie, voor het
uitwisselen van ideeën of het aankaarten van problemen, maar bovenal voor een
gezellige ochtend (met de ganse familie)! Word die dag lid en krijg een gratis ontbijt!
Inschrijven kan via merksplas@n-va.be. Meer informatie vind je op de website
en op de Facebook-pagina van N-VA Merksplas.

11 juli: Vlaamse feestdag

Naar jaarlijkse gewoonte vind je ons ook dit jaar weer op de markt om samen de
Vlaamse feestdag te vieren. Iedereen is welkom!

12 mei: kroegentocht met Jong N-VA Stadsregio Turnhout

De jongeren nodigen je uit voor een gezellige, informele kroegentocht. Lid of geen lid,
je bent welkom! Hou de Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie!
www.n-va.be/merksplas

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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