Veiligheid jeugdverenigingen garanderen p. 3

N-VA komt naar u toe met paard en kar p. 3

MERKSPLAS
  merksplas@n-va.be I

www.n-va.be/merksplas I jaargang 2017 I nr. 3 I september
V.U.: MARC PEERAER, HEIDESTRAAT 4, 2330 MERKSPLAS

Opening bezoekerscentrum De Kolonie

Interview met Geert Bourgeois
Minister-president Geert Bourgeois stond als minister van Onroerend Erfgoed mee aan de basis van de
restauratie en herbestemming van de voormalige landloperskolonie. Ook minister van Toerisme Ben Weyts
en N-VA Merksplas volgden het dossier op de voet op. Exclusief in dit huis-aan-huisblad een interview met
de minister-president over het nieuwe bezoekerscentrum.
Welke initiatieven heeft u genomen in het dossier van De
Kolonie?
“in 2012 ondertekende ik de meerjarige subsidiëringsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur Merksplas en de provincie Antwerpen voor de
restauratie en herbestemming van de voormalige landloperskolonie. Het restauratiedossier telt tien restauratiefasen, gespreid
over evenveel jaren. Momenteel zitten we in de vierde fase,
waarbij de paardenstallen worden gerestaureerd en herbestemd.
Daarnaast ondersteun ik de kandidatuur van de MerksplasKolonie om te worden erkend als UNESCO-werelderfgoed in
2018. Al deze kolonies getuigen van een uniek 19de eeuws
maatschappelijk experiment waarin armoedebestrijding,
opvoeding en sociale zorg centraal stonden.”

Hoelang bent u al met dit dossier bezig?
“De start van het restauratiedossier is gegeven in 2010, toen
opdracht werd gegeven aan het architectenbureau om een
subsidieovereenkomst aan te vragen. Het restauratieproject
werd opgedeeld in verschillende fasen, waarvan de eerste in
2011 werd goedgekeurd.”

Hoeveel geld investeert Vlaanderen in De Kolonie?
“De totale kostenraming bedroeg 42 768 114,69 euro (inclusief
btw). Hiervan komt meer dan 30 miljoen euro in aanmerking
voor de toekenning van een restauratiepremie. Uit de vastleggingen blijkt dat de maximum ramingsbedragen die per fase
voorzien waren in de meerjarenovereenkomst ruim voldoende
waren. Tussen 2012 en 2016 werd er veel minder vastgelegd
dan voorzien in de overeenkomst. Het voorlopig totaal komt
daarmee op ruim 9,6 miljoen euro en fase 5 en 6 die nog niet is
aanbesteed. In de volgende jaren volgen nog de vastleggingen
voor fasen 7 tot en met 10.”

Wat vindt u zo bijzonder aan deze site?
“De Kolonie is een uniek stukje geschiedenis: het concept van
de Rijksweldadigheidskolonies is ontstaan aan het begin van
de 19de eeuw, toen werkloosheid en bijhorende armoede ons

M
 inisters Ben Weyts en Geert Bourgeois op de foto met
gemeenteraadslid Tine Van der Vloet.
deel was. De idee was eenvoudig: de staat stelt landbouwgrond
ter beschikking, die vervolgens door ‘kolonisten’, bedelaars en
landlopers, werd bewerkt in ruil voor kost en inwoon. Dat moest
hen op weg helpen naar een betere toekomst, met vast werk en
een vaste verblijfplaats.
Een goed bedoeld experiment, dat vandaag enkel nog voortleeft
in de gebouwen en het landschap van deze historische plek.
Sinds de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 is er
gelukkig veel veranderd op dat vlak. Het betekende de facto de
afschaffing van de Koloniën. Maar het betekende jammer
genoeg ook het begin van de teloorgang van het patrimonium
dat de Koloniën hadden achtergelaten.”
Dankzij deze intensieve restauratiecampagne krijgt deze
unieke site opnieuw zuurstof. De Kolonie zal dankzij de
herbestemming een hotspot worden van bruisende activiteiten
en toerisme, die de buurt zullen doen heropleven.
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Voorrangsregels sociale huurwoningen OCMW aanpassen
Voor de sociale huurwoningen op het grondgebied
Merksplas bestaat er een toewijzingsreglement waarin onder meer de regels staan wie er voorrang heeft.
Met een kleine aanpassing kan men mensen die lang
in Merksplas hebben gewoond en nadien terugkeren
nu ook voorrang geven.
De wijziging die aan de gemeenteraad werd voorgelegd, houdt in
dat mensen die ooit vijftien jaar in Merksplas gewoond hebben
in het verleden op hetzelfde prioriteitsniveau komen te staan als
iemand die de laatste tien jaar gedurende vijf jaar in Merksplas
heeft gewoond. Wel is er een extra voorrang voor wie de afgelopen zes jaar drie jaar in Merksplas heeft gewoond. Tot nu vielen
de terugkerende Spetsers uit de boot en kwamen ze onderaan de
lijst te staan.

Ontbijt en 11 juliviering waren groot succes
We willen jullie hartelijk bedanken voor de geweldige opkomst op ons jaarlijks ontbijt en de 11 juliviering. Dankzij jullie
werden beide activiteiten ook dit jaar weer een groot succes!

Veiligheid jeugdverenigingen
garanderen
Uit het verslag van de evacuatieoefening in
Spelewei bleek dat er een aantal gebreken waren.
Meer dan deze gebreken waren we verbaasd dat
het gemeentebestuur niet erkent dat de veiligheid van de jeugdverenigingen - volgens ons niet voldoende wordt ondersteund.
Bovendien durft het bestuur zelfs stellen dat ‘er
na een oefening altijd opmerkingen zijn, het kan
nooit 200 procent in orde zijn’. De N-VA denkt
daar anders over. “Jeugdverenigingen hebben
extra ondersteuning en meer aandacht nodig. De
N-VA wil de maximale veiligheid van onze jeugd
nastreven. We blijven dit dan ook aankaarten.

merksplas@n-va.be

Jaarverslag 2016 geeft
nauwelijks duidelijkheid
De gemeente heeft de verplichting om
jaarlijks een verslag op te maken waarin ze
een overzicht geven van de gedane werkzaamheden. Alleen geeft het jaarverslag van
2016 onvoldoende weer waarom er bepaalde
werkzaamheden werden gedaan en werd er
ook nergens een evaluatie gemaakt.
Hierdoor kan niemand weten of de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomen met de
oorspronkelijke bedoeling. Bovendien is het
jaarverslag ook te veel een kopie van de
voorgaande jaarverslagen. We kwamen meerdere keren ‘2015’ tegen in het verslag. Om al
deze redenen kon de N-VA het jaarverslag van
2016 niet op waarde beoordelen en heeft onze
fractie zich onthouden bij de stemming.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA Merksplas toert
Betrokkenheid en open communicatie zijn twee belangrijke punten voor N-VA Merksplas. Nu en in de
toekomst. Daarom komen wij graag bij u langs op
zaterdag 3 september.
Wij hopen u te ontmoeten op één van de volgende locaties:
1 0 uur Horst- Koekhoven
10.45 uur Hoevestraat -Werfstraat
11.30 uur Hofeinde- Hoekeinde
13.15 uur Egstraat -Schuivenoord
Wij bezoeken die dag verschillende wijken en komen langs met
paard en kar, voorzien van frisdrank en een gratis hapje voor
iedere bezoeker. Vragen of opmerkingen over lokale punten?
Onze gemeenteraads- en OCMW-raadsleden zullen samen met
de andere bestuursleden al uw vragen beantwoorden.
U vraagt, wij antwoorden. 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. Kortom: dit
is dé gelegenheid om ons aan te spreken.
Kan u die dag niet langskomen, maar heeft u toch vragen? Dan
kan u deze altijd per mail doorgeven via merksplas@n-va.be.

Markdal gaat voor eigen gebouw achter de klipper
Nog niet zo lang geleden waren er plannen om samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark een
gebouw op te trekken. De Ark trekt zich nu, om onduidelijke redenen, terug uit het project.
De nieuwe erfpacht, dat de N-VA mee goedkeurde, geeft Markdal nu de mogelijkheid om op deze locatie achter de Klipper een
nieuwbouw te zetten van twee volledige verdiepingen en een dakverdieping. De huidige gebouwen staan op grond van de
gemeente waarvan de erfpacht dan verloopt en terug naar de gemeente zullen gaan. Het bestuur heeft nog geen concrete
plannen met de gebouwen die binnen een paar jaar vrij komen.

Wist u dat ...


o ude (analoge) flitscamera’s door nieuwe (digitale) camera’s vervangen worden op initiatief door minister Weyts? In Merksplas komt
er een trajectcontrole tussen de Steenweg op Merksplas en de Oude Dijk.



d e aankoop van de rijkswachtwoningen nu bijna rond is en deze dan eigendom van de gemeente worden? Na renovatie wordt het
afgebrande huis een doorgangswoning. Voor de andere twee blijft het huurcontract met de politieagent en crèche gelden. De eerste
woning wordt nu al gebruikt door het OCMW voor de huisvesting van asielzoekers.



de invulling met assistentiewoningen op de site van de parochiehuis nog niet rond is? het eerste voorstel dat gedaan werd door
de enige aanbieder was niet toereikend voor het bestuur. Wordt vervolgd.



we hebben aangekaart dat de prijzen die in de veldkeuken gehanteerd worden niet conform de overeenkomst zijn die stelt dat ‘de
prijzen niet te veel mogen afwijken van de gangbare prijzen in Merksplas’? Dit is voor de drank duidelijk het geval en kan volgens ons
niet door de beugel. Dit gaat door het bestuur worden meegenomen naar het overlegmoment



het gevangenismuseum de garantie krijgt om in de aardappelkelders of hooischuur gehuisvest te worden? Er zal
maar één andere uitbating worden gekozen voor deze gebouwen. Er zijn geen percentages bij de gunningscriteria
gegeven zodat een financieel lucratief project een andere project met een perfecte aansluitende visie automatisch
zou overklassen. Men organiseert een permanent overlegorgaan met alle uitbaters van gebouwen van de kolonie die
eigendom zijn van de gemeente.

www.n-va.be/merksplas

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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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