
Beste inwoner

Aan welke ontbijttafel is er nog 
niet over covid gesproken, over de 
besmettings- en ziekenhuiscijfers, 
het nut en de onzin van vaccinatie, 
de verschillen tussen de vaccins of 
het gebruik van het mondmasker. 
We hoopten begin september dat we 
van het virus af waren en ondertussen 
zitten we alweer in een nieuwe golf.

Laten we in onze gezinnen, vereni-
gingen, bedrijven, organisaties en 
buurten in onze gemeente elkaar 
dan ook ondersteunen en moed in-
spreken. De wintermaanden bieden 
daartoe voldoende gelegenheden. 
Aarzel niet om ons te benaderen 
met uw vragen, opmerkingen en 
suggesties. Zo maken we van onze 
gemeente nog een betere plek om te 
wonen, te werken en te ontspannen.

Sinds de laatste verkiezingen is 
er drie jaar verstreken. Er resten 
ons nog drie jaren om een aantal 
belangrijke dossiers blijvend onder 
de aandacht te brengen. Ik denk 
dan aan de nood aan een degelijk 
en modern woonbeleid waarbij men 
niet elke vrije open ruimte volbouwt. 
Ook de toenemende verkeersdrukte 
ontgaat niemand in dit dorp. Is het 
niet stilaan tijd dat we hier met z’n 
allen een halt aan toeroepen? Werk 
genoeg op de plank! 

Luc Holthof
Voorzitter

Wist je dat?
  Onze jaarlijkse kaas-en wijnavond opnieuw een schot in de roos was? We babbelden 
gezellig bij met een hapje en drankje. Hopelijk zien we jullie binnenkort opnieuw op een 
van onze volgende activiteiten.

  We op 14 februari aan de ingang van het GC De MARc/kt aan iedere voorbijganger een 
kleine attentie voor Valentijn schenken? Kom dus zeker even langs tussen 18 en 20 uur.

  Leden van de N-VA-familie regelmatig uitnodigingen ontvangen voor boeiende en 
ontspannende evenementen? Denk bijvoorbeeld aan gespreksavonden met onze 
boegbeelden of specialisten ter zake. Neem gerust contact met ons op via 
merksplas@n-va.be en word vandaag nog lid!

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aanwezig was op het jaarlijkse N-VA-ontbijt 
van onze buren uit Beerse? “Ik zoek in elk dossier naar een degelijke en 
duurzame oplossing. Soms vraagt dat om maatregelen die niet populair 
zijn, maar op lange termijn van Vlaanderen een betere plek maken om te 
wonen, werken en ontspannen”, gaf Demir mee in haar speech.

Maak jij mee het verschil?
Jongeren hebben een cruciale stem binnen N-VA Merksplas. Zij zijn de toekomst 
en vertegenwoordigen een belangrijke groep in onze maatschappij. Ben je ouder 
dan 16 en jonger dan 31, geïnteresseerd in politiek en wil je je graag inzetten 
voor de toekomst van onze gemeente? Dan ben jij de geknipte persoon voor onze 
N-VA-afdeling. Stuur snel een mailtje naar merksplas@n-va.be.

Merksplas
www.n-va.be/merksplasmerksplas@n-va.be N-VA Merksplas

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

DECEMBER 2021, NR. 3   I   V.U.: LUC HOLTHOF, WERFSTRAAT 1A, 2330 MERKSPLAS



Openbaarheid van  
bestuur

Op de gemeenteraad van september stond 
‘openbaarheid van bestuur’ op de agenda. Of  
beter gezegd, het gebrek daaraan. Er is onvol-
doende transparantie naar burgers en raads-
leden. Van belangrijke besprekingen zijn geen 
verslagen omdat ze zogezegd vertrouwelijk zijn. 
Men misbruikt dat omdat men geen potten- 
kijkers wil in gevoelige dossiers.

We hebben al meermaals gevraagd om de 
gemeenteraad te livestreamen, zoals dat in vele 
andere gemeenten al gebeurt. De burgemeester 
vindt dat niet nodig. Een audioverslag mis-
schien? Ook dat is volgens ons gemeentebestuur 
overbodig. Een spijtige zaak. Elke burger heeft 
recht op informatie wanneer het gaat over  
punten die op de gemeenteraad aan bod komen.

Permanente regenboog in Merksplas
Het gemeentebestuur engageerde zich om, op vraag van N-VA Merksplas,  
regenboogkleuren nadrukkelijker in het straatbeeld te brengen. Een symbolische 
daad om duidelijk te maken dat men tegen uitsluiting is van wie dan ook. Er 
zou een regenboog op een zitbank aan de vredesboom komen. Het voorstel ligt 
intussen op tafel bij de bevoegde werkgroep. Aan Spelewei zijn de kleuren al 
aangebracht.

We hebben er ook voor 
gepleit om foto’s of kunst 
op de vele nutskasten 
in onze gemeente aan 
te brengen. Het bestuur 
ging enkele jaren geleden 
akkoord met ons voorstel 
en zal dat nu tot uitvoe-
ring brengen. Volgens 
de inventarisatie van de 
gemeente zijn er in totaal 
zo’n 473 nutskasten. Daar-
uit moet nog een selectie 
gemaakt worden.

Creatievelingen die zich 
geroepen voelen, kunnen 
binnenkort de nutskasten 
in Merksplas dus wat 
meer kleur geven.

Onze vragen en voorstellen in de gemeenteraad
Onze N-VA’ers Tine van der Vloet en Luc Holthof houden maandelijks de vinger aan de pols in de gemeenteraad en stellen heel 
wat vragen die leven bij de burgers. Hieronder vindt u enkele van de besproken punten van de voorbije gemeenteraden.

Opzeg bejaardenwoningen OCMW
N-VA Merksplas dook in het reglement van de bejaardenwoningen 
van onze gemeente. Wat stelden we vast? Als een bewoner om 
medische redenen moet verhuizen van een OCMW woning naar 
een woonzorgcentrum, is de kans zeer groot dat het bestuur 
deze mensen onnodig op kosten jaagt. 

De bejaarde moet dan nog drie maanden huur blijven betalen 
aan het OCMW alsook de kosten van het woonzorgcentrum 
waar hij of zij naartoe gaat. Wij hadden dit liever aangepast  
gezien en naar 1 maand opzeg gegaan zijn, maar daar wil Leefbaar 
Merksplas niet verder op ingaan. Een gemiste kans volgens ons. 

In het regelement is een uitzondering voorzien. Als men de 
vraag met een gemotiveerd verzoek richt aan het OCMW, dan 
kan de OCMW-raad dat toestaan. De N-VA wil die logge proce- 
dure veranderen. Bovendien pleiten we ervoor om dit breder 
bekend te maken bij de gebruikers van de bejaardenwoningen. 
Maar daar kwam geen duidelijk antwoord op. We vroegen om 

dit thema nog eens extra onder de aandacht te brengen.  
Ook daar stond de meerderheid niet meteen voor te springen. 
We blijven het dossier opvolgen. N-VA Merksplas komt op voor 
alle bejaarden in onze gemeente.

merksplas@n-va.be
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Gebrek aan visie over sociaal wonen
Weet u hoeveel sociale woningen het gemeentebestuur heeft gebouwd op meer dan tien jaar tijd? Acht om precies te zijn, twee 
sociale huurwoningen en zes sociale koopwoningen.

Als de N-VA het bestuur daarop aan-
spreekt, wentelt men zich in excuses en 
verwijst men uitvoerig naar regelge-
ving, procedures, de hogere overheden 
in Vlaanderen en de provincie. Zowel 
de burgemeester als bevoegde schepen 
geven vooral aan dat het niet hun fout is, 
maar die van anderen. De hand in eigen 
boezem steken is duidelijk niet aan hen 
besteed. We beseffen dat een bouwdossier 
niet van vandaag op morgen in orde is, 
maar de inspanningen van dit gemeente-
bestuur tussen 2008 en 2021 zijn ruim-
schoots onvoldoende.

Sociale appartementen
Waarom staan er zo weinig ‘sociale ap-
partementen’ in Merksplas? Het gemeen-
tebestuur kan aan bouwondernemingen 
opleggen om een deel te voorzien voor 
sociaal wonen. Op die manier ontstaat 
er een sociale mix en doen we iets aan de 
lange wachtlijsten. Nu neemt de druk op 
onze woningmarkt alleen maar toe. N-VA 
Merksplas is alvast voorstander van dit 
idee. We zien dat er vooral nood is aan 
één- of tweeslaapkamerappartementen 
omwille van het grote aantal alleenstaan-
den met kinderen. We volgen de bouw-

plannen en projecten op en informeren u 
als er nieuws is.

Duurzame mobiliteit voor jong en oud
In 2019 nam het gemeentebestuur adviesbureau Tridée onder de 
arm. Men vroeg hen om de veiligste routes naar de verschillende 
scholen in onze gemeente te bekijken.

Merksplas is ingedeeld in vier blokken. Per blok bestaat een lijst 
van knelpunten, waarvan al enkelen zijn aangepakt. We denken 
bijvoorbeeld aan de schoolstraat aan de vrije basisschool en de 
fietsstraat in de omgeving van de Qworzo. N-VA Merksplas is al 
jaren voorstander van een schoolrouteplan. Dat is de beste manier 
om in kaart te brengen wat de veiligste wegen naar school zijn. 
Toen we daarnaar informeerden op de gemeenteraad van oktober, 
waren de plannen nog niet verdeeld.

Tekort aan gemachtigd opzichters
Een ander belangrijk punt zijn de gemachtigd opzichters. De meer-
derheid gaf aan dat onze gemeente met een tekort aan overstekers 
kampt. Eigen personeel is niet langer voldoende en dus moeten 
vrijwilligers ingeschakeld worden. Dat probleem had men niet voor 
de opmaak van het schoolrouteplan zien aankomen?

Kruispunt Pastorijstraat-Steenweg op Hoogstraten
Wat nog naar voren kwam in de studie, is het onveilige kruispunt 
Pastorijstraat-Steenweg op Hoogstraten. Zowel het winteruur als 
de vele nieuwe woningen die er de volgende periode gebouwd 
zullen worden, zorgen voor bijkomende moeilijkheden. Heeft de 
gemeente daarover nagedacht? En hoe worden de plannen verder 
opgevolgd door onder andere de gemeentelijke adviesraad verkeer 
(GAV)? Het extra oplichten van zebrapaden is alvast een suggestie 
in goede richting.

Er ligt nog heel wat werk op de plank rond de verkeersveiligheid in 
Merksplas. Onze N-VA-fractie stelt daarover geregeld vragen aan 
het gemeentebestuur. We geven de bezorgdheden van onze burgers 
door en houden de vinger ook in de toekomst aan de pols.

www.n-va.be/merksplas
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


