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Hugo Cornelis volgt Jans Gysels op in gemeenteraad
In september legde Hugo Cornelis de eed af als gemeenteraadslid. Hij volgt hiermee Jans Gysels op.
Gysels gaf zijn ontslag omwille van zijn verhuis uit Merksplas. Jans heeft zich als jongere goed laten
gelden in de gemeenteraad. De brandveiligheid van het jeugdhuis en de jeugdlokalen was voor Jans
van groot belang. We danken hem daarom ook voor de fijne samenwerking en wensen hem veel
succes in zijn verdere toekomst.
Hugo Cornelis is niet nieuw in de politiek. Hij is sinds
2013 ook al OCMW-raadslid voor N-VA. Binnen de gemeenteraad zal hij zich vooral focussen op de Kolonie: “De
Kolonie zet Merksplas op de (toeristische) kaart.
De Kolonie als erfgoed, die in de schoot van ons dorp ligt,
moet op een verhelderende en transparante manier ontplooid worden. Dat is een uitdaging waar ik voor wil gaan.
Duidelijke communicatie is een vorm van beleefdheid,
daar sta ik voor en daar ga ik voor”, zegt Hugo.

Hugo Cornelis
Nieuw gemeenteraadslid

Jans Gysels
Voormalig gemeenteraadslid

N-VA Merksplas stelt nieuwe sociale
ontmoetingsplaats voor senioren voor
N-VA riep op de gemeenteraad van oktober het gemeentebestuur op om een ruimte te voorzien
waar mensen elkaar in een sociale omgeving kunnen ontmoeten. Deze ruimte zou idealiter
centraal gelegen zijn in de dorpskern. Het is nu hét moment om dit te vragen, omdat men nu de
voormalige parochiehuissite aan het ontwikkelen is. De gemeente had al eerdere plannen met
deze site. Maar omdat men wijzigingen heeft aangebracht aan de oorspronkelijke plannen, door
zelf een architect aan te stellen, was het nu het moment om onze ideeën op tafel te leggen.
Voor ons is de locatie van groot belang. Verre verplaatsingen zorgen er vaak voor dat we bepaalde doelgroepen
missen. Een verspreiding in de gemeente zoals het nu is, mist zijn doel. Daarom stelden we de vraag of men kon
bekijken waar er de noden liggen van senioren en kwetsbare doelgroepen.
We zijn ook een zorggemeente en ook dit kan samen gebracht worden in
de sociale ontmoetingsplaats. Inclusie begint dicht bij de mensen. In de
eigen gemeente!
Als we kijken naar de cijfers van de vergrijzing, die in Merksplas bijna
gaan verdubbelen tegen 2030, en met de grote eenzaamheid die er is onder
de mensen, is het noodzakelijk dat men nu al kijkt wat men wil voor onze
Spetsers in de toekomst. En volgens ons is dat een sociale ontmoetingsplaats midden in het centrum.
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Het woord is aan u
Waar kan u de enquête inleveren?
Marc Peeraer: Heidestraat 4
Luc Holthof: Werfstraat 1A
Koen Verheyen: Kerkstraat 18
Tine van der Vloet: Den Outer 20
Kris Scheurmans: Ploegstraat 29
Harrie van der Vloet: Hofeinde 6
Hugo Cornelis: Albertstraat 1, bus 5
Onze gemeente besteedt jaarlijks heel wat geld, deels ook uw belastinggeld. Wat zou u hier mee doen?
Vindt u dat het huidige gemeentebestuur hiermee genoeg doet? Inspraak is voor N-VA Merksplas geen
loos begrip. U kan echt wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in, want
uw mening telt. Merksplas is van u! U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA
Merksplas, noteer dan uw contactgegevens.
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Hoe tevreden bent u met de website van de gemeente Merksplas?

zeer tevreden
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tevreden		

neutraal		

veilig

zeer onbereikbaar

zeer onveilig

akkoord

goed

voldoende

neutraal

niet akkoord

slecht		

zeer slecht

aanwezig

neutraal		

afwezig		

helemaal niet akkoord

zeer afwezig

tevreden		

neutraal		

ontevreden

zeer ontevreden

Bent u tevreden met de ruimte om te sporten voor jong en oud?

Zeer tevreden

10

onbereikbaar

Bent u tevreden met het cultuuraanbod dat wordt aangeboden vanuit de gemeente?

Zeer tevreden

9

onveilig 		

Is blauw voldoende aanwezig op straat?

Zeer aanwezig

8

neutraal		

Hoe goed kent u uw wijkagent?

Zeer goed

7

neutraal		

Worden de rijsnelheden gerespecteerd in onze gemeente?

Helemaal akkoord

6

bereikbaar

Voelt u zich als fietser veilig in het verkeer in Merksplas?

Zeer veilig
5

neutraal		ontoegankelijk		zeer ontoegankelijk

Hoe bereikbaar zijn de gemeentelijke diensten?

Zeer bereikbaar		

4

zeer ontevreden

Zijn de openingsuren van het gemeentehuis voor u toegankelijk genoeg?

Zeer toegankelijk		toegankelijk
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ontevreden

tevreden		

neutraal		

ontevreden

Bent u tevreden met het groen in uw onmiddellijke omgeving?

Zeer tevreden

tevreden		

merksplas@n-va.be

neutraal		

ontevreden

zeer ontevreden

zeer ontevreden
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11

Vindt u dat er op de site van de Kolonie een verplichte sociale tewerkstelling moet komen?

Helemaal akkoord
12

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Dient het gemeentelijke wagenpark op termijn vervangen te worden door e-wagens?

Helemaal akkoord
13

akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Dient er een dienstencentrum te komen in de te bouwen assistentiewoningen?

Helemaal akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Moet de Roefeldag – een dag waar kinderen van de basisschool achter de schermen van winkels en bedrijven
kunnen meekijken – terug ingevoerd te worden in Merksplas?
Helemaal akkoord
akkoord
neutraal
niet akkoord helemaal niet akkoord
14

15

Vindt u dat de gemeente Merksplas zijn bevolking voldoende stimuleert om aan het verenigingsleven deel te nemen?

Helemaal akkoord
16

niet akkoord helemaal niet akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Vindt u dat het bestuur voldoende inspeelt op de toenemende culturele diversiteit in Merksplas?

Helemaal akkoord
18

neutraal

Vindt u dat mensen met een leefloon enkele uren moeten presteren?

Helemaal akkoord
17

akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Vindt u dat er een wekelijkse markt moet komen in Merksplas met lokale producten?

Helemaal akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Bent u tevreden over het aanbod aan initiatieven vanuit de gemeente om onze gemeenschap (van jong tot oud) levendig
te houden?
19

Erg tevreden tevreden
20

neutraal

ontvreden

erg ontvreden

Vindt u dat er voldoende communicatie vanuit het OCMW is naar de burger toe over hoe de armoede wordt aangepakt?

Helemaal akkoord

akkoord

neutraal

niet akkoord helemaal niet akkoord

Contactgegevens (niet verplicht)
Ik ben

jaar
Naam:

Ik ben  man

 vrouw

Tel.:

Voornaam:
E-mail:

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/merksplas
www.n-va.be/merksplas

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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