
 

Zoals altijd startte de gemeenteraad met het goedkeuren van het vorig verslag. Ook deze keer moesten 

we weer heel wat aanpassingen vragen. De tussenkomst over de begroting was minimaal weergegeven 

in het verslag. De mogelijke oplossing is volgens de burgemeester dat we onze hele tekst bezorgen aan 

de algemeen directeur. 

De gemeenteraad wordt steeds opgenomen. Als de gemeente dit deelt op haar website, is het 

probleem opgelost. Het betekent een win-win wanneer iedereen een volledig verslag kan beluisteren. 

Op die manier moet de algemeen directeur het verslag ook niet helemaal uittypen. Jammer genoeg 

ging het bestuur hier niet verder op in.   

 

We waren blij te zien dat er een convenant tussen Inter en Merksplas op de agenda stond. Vorig jaar 

organiseerden we een toegankelijkheidswandeling. Tijdens de gemeenteraad van september pleitten 

we dan ook voor een samenwerking tussen Inter en Merksplas. 

Tijdens de gemeenteraad stelden we de vraag met welk project de gemeente wil starten, maar daar 

kwam geen duidelijk antwoord op. De gemeente en Inter werkten in het verleden al samen, maar 

enkel voor het hoogst noodzakelijke. We hopen nu dat de gemeente de reflex krijgt om bij de start 

van een project de expertise van Inter in te schakelen.  

Meer info over dit punt kan je hier vinden. 

 

Een volgend punt was de rapportage van het lokaal energie- en klimaatpact. Dit moest gebeuren voor 

1 maart 2023.  We vonden een kleine opsomming en vroegen het bestuur of dat de hele rapportage 

was. Dat wist de burgemeester niet. Dit zou hij nog eens moeten navragen. We zullen dit ook in de 

toekomst verder opvolgen.  

 

Bij de rondvraag polsten we nog eens naar het gesprek met de GR- eventsgroup. Deze doet nu de 

uitbating van de kapel en de Open Schuur van de Kolonie. Het gesprek is nog steeds gaande en er is 

nog geen beslissing genomen. We zouden hier de volgende gemeenteraad graag meer over te weten 

komen. We wachten af wat er dan op tafel ligt.  

 

 

 

https://merksplas.n-va.be/nieuws/n-va-tevreden-over-samenwerking-tussen-gemeente-merksplas-en-inter


 

We polsten ook nog eens naar een infovergadering over de wijkagenten voor onze inwoners. De 

burgemeester heeft dit besproken in het politiecollege en ze raden aan om het te koppelen aan een 

andere infovergadering. 

Op zich organiseert de gemeente niet veel infovergaderingen voor de burgers. Men zou het mogelijks 

kunnen koppelen aan een volgende BIN-vergadering (BIN: buurtinformatienetwerk). Dit moet nog 

bekeken worden met de verantwoordelijke. Wordt dus ook vervolgd. 

 

Op eerdere gemeenteraden werd er gezegd dat medio december 2022 de uitgevoerde 

rioleringswerken in Hazenpad-Wolfstraat-Werfstraat zouden worden opgeleverd. We vroegen of de 

werken reeds waren opgeleverd en wat de resultaten hiervan zijn, welke punten nog dienen 

afgewerkt te worden door de aannemer en waarom de gemeente kort na de oplevering, begin 

januari, zelf nog manschappen heeft ingezet om de straten en grachten proper te maken. Daarnaast 

namen we de bezorgdheid mee dat de bermen volgens vele inwoners momenteel in slechtere staat 

zijn dan voor de werken. 

Volgens het gemeentebestuur zijn de werken nog niet definitief opgeleverd. Dit gebeurt door de 

aannemer zelf, maar deze heeft nog geen aanvraag gedaan. Het is belangrijk dat er nog een gesprek  

komt, zodat het punt van bijvoorbeeld de bermen kan meegenomen worden. De gemeente heeft na 

een hevige regenval nu zelf moeten ingrijpen.  

 

We zagen in de briefwisseling dat er een vraag was om het appartement uit het AGB van de sporthal 

te halen. Daar is door de gemeente positief op geantwoord. Hoe is dat verder allemaal geregeld? Wat 

gaat er dan met dat appartement gebeuren? Dit waren vragen die we stelden. 

Wat er nu juist met het appartement zal gebeuren is nog onduidelijk. De gemeente vindt het beter 

dat het is opgezegd dan dat het wordt onderverhuurd. Dit alles zou ook besproken geweest zijn in de 

raad van bestuur, maar in het verslag is dat niet terug te vinden. Waar is dat dan wel besproken? Daar 

was geen duidelijk antwoord op. Men gaat het verder bekijken.   

 

We zagen dat er veel commotie was in verband met het vuurwerk. We stelden de gemeente hier dan 

ook enkele over. Worden aan alle aanvragen automatisch vergund? Wat is het reglement waarop de 

gemeente zicht baseert om de vergunning wel of niet goed te keuren? Waar kunnen de burgers dat 

reglement vinden? Kan men de voorwaarden al meteen zien bij de aanvraag? Wat wordt er 

meegegeven van voorwaarden in verband met het achterlaten van het afval van het vuurwerk? We 

merkten vooral reacties en klachten richting de gemeente daar waar vuurwerk werd afgeschoten in 

agrarisch gebied. Kan het bestuur bijvoorbeeld opnemen in het regelement dat het afschieten van 

vuurwerk in het agrarisch gebied niet wordt toegestaan? 



 
Een echt reglement is er niet te vinden. Of alles wordt vergund, daar kwam niet echt een duidelijk 

antwoord op. Handhaven blijft volgens de gemeente moeilijk. Er wordt bijvoorbeeld meegegeven dat 

men, wanneer men vuurwerk afsteekt, alles moet opruimen. Dit gebeurt jammer genoeg niet altijd.  

Er is meer vuurwerk afgeschoten dan dat mocht. Daar zijn volgens het bestuur tussenkomsten 

geweest van de politie. De gemeente gaat in de toekomst ook kijken waar het vuurwerk wordt 

afgeschoten. Recht tegenover een stal is in de toekomst geen goed idee. 

 

Tot slot hadden we een vraag voor de OCMW-raad, maar deze maand was er geen OCMW-raad. De 

vraag is dus terecht gekomen op de agenda van de gemeenteraad.  

We konden lezen in het verslag van het vast bureau van 10 januari dat de gemeente gaat werken rond 

digitale inclusie en dat ze daarvoor een partnerschap willen aangaan met Telenet. Dit is bedoeld voor 

een welbepaalde doelgroep. Een zeer mooi initiatief!  

Onze vraag hierbij was hoe de gemeente de personen gaat bereiken die hiervoor in aanmerking 

komen. Hier was men nog niet volledig over uit. De gemeente werkt momenteel al samen met de 

twee scholen. Uiteraard zal dit via de nieuwsbrief en de website verder verspreid worden. Het is 

volgens ons van cruciaal belang de juiste doelgroep te bereiken.  

 


