
 

Het was de eerste vergadering  na de coronacrisis die terug in de raadzaal plaatsvond. We waren dan 

ook zeer tevreden dat het terug daar kon, want het was al een zeer lange tijd geleden.  

Op de agenda stonden veel algemene vergaderingen van onder andere IOK, Fluvius, 

Bouwmaatschappij de Ark en Noorderkempen, enzovoort. Zelf hadden we veel vragen in de rondvraag. 

Deze leest u in dit verslag. 

In het verslag van de jeugdraad konden we lezen dat zij met het restbudget van de coronamiddelen 

liever een koelwagen hadden dan een wc-wagen. Blijkbaar was dit een misverstand en gaan ze nu ook 

voor een wc-wagen. De opdracht deze te bestellen is ondertussen aan de technische dienst gegeven. 

Het is de bedoeling dat alle verenigingen deze in de toekomst kunnen gebruiken.  

We lazen in datzelfde verslag ook dat de conciërge van de Spelewei vraagt of het mogelijk is om de 

politie meer controle te laten uitvoeren in de vooravond. Er zijn veel hangjongeren op het plein, 

hangjongeren die niet meteen gekend zijn bij de jeugdverenigingen. Verder ligt er ook vaak veel 

afval, wat niet aangenaam is in een speelomgeving.  

De gemeente heeft ondertussen beslist om daar camera’s te hangen om het probleem aan te 

pakken. 

We vroegen aan ons bestuur wat hun aanpak zal zijn over het af te leveren advies van het openbaar 

onderzoek rond de nieuwe stikstof aanpak van de Vlaamse regering. De burgemeester vond het 

vreemd, omdat Tine in de commissie landbouw van het Vlaams Parlement zetelt. Uiteraard volgt Tine 

dat mee op vanuit Brussel, maar ook Frank heeft lijnen met Brussel, want zijn partij Open Vld heeft dit 

dossier mee goedgekeurd. De gemeente wacht momenteel voornamelijk op informatie en probeert 

om tegen 1 augustus een advies klaar te hebben, al zal dat ook de gemeentelijke grenzen 

overschrijden.  

Er zijn vier seizoenarbeiders aangenomen dit jaar. Dat is vrij weinig ten opzichte van andere jaren. Er 

waren slechts vijf sollicitanten waarvan er vier zijn komen opdagen. Deze vier zijn dan ook 

aangenomen.  

We stelden de vraag of de seizoenarbeiders al het werk gedaan gaan krijgen of dat de gemeente van 

plan is om bijvoorbeeld nog meer samen te werken met een maatwerkbedrijf. In Merksplas werkt 

men al samen met de gevangenis en natuurwerk, maar naar een echte uitbreiding wordt niet gezocht. 

De gemeente gaat de vacature terug openen, want ze zoeken nog steeds twee seizoenarbeiders. 

 



 

Op het Doelenplein staat plots een derde paal, waardoor auto’s daar niet doorkunnen. Het is op zich 

de bedoeling dat personenwagens daar niet doorkunnen, maar onze vraag ging over de 

veiligheidsdiensten. Ook deze kunnen het plein niet bereiken, maar dat zou voor zowel brandweer als 

voor de ziekenwagen geen probleem zijn.   

Volgens het gemeentebestuur heeft de derde paal daar altijd gestaan en was deze verdwenen. We 

stelden dan ook de vraag of dat in overleg was gebeurd en of er gekeken werd waarom men mogelijks 

op het pleintje rijdt, want het gaat hier over een oudere bevolking die mogelijks niet meer goed te 

been is. Het bestuur antwoordde dat men het stukje van de parking tot aan het huis nog wel zou 

kunnen lopen. 

In de Leest zijn er enorm veel trillingen als gevolg van het vele vrachtverkeer dat er passeert. Ook zijn 

er op bepaalde plaatsen klinkers en op andere plaatsen asfalt. Het zou beter zijn als dit overal asfalt 

wordt en dat zou volgens het bestuur mogelijks wel kunnen. Ze gaan het zeker eens bekijken. 

We vroegen ook nog of er metingen kunnen gebeuren naar de trillingen toe, maar daar kwam nog 

geen antwoord op.  Er komen meer en meer auto’s, ook wanneer er een rondleiding is door werken of 

wanneer er festiviteiten in het dorp plaatsvinden. Op dergelijke momenten komen al deze wagens 

langs de Leest. De Leest is niet langer de Leest van enkele jaren geleden.  

Het bestuur zegt dat men bezig is met het bestellen van een mobiliteitsstudie. Dit vonden we echter 

nog niet eerder terug in de verslagen van het schepencollege. Iets dat we zeker en vast nog verder 

gaan opvolgen in de nabije toekomst. 

De gouverneur en deputés van de provincie Antwerpen zijn op ronde. Ook in Merksplas zijn ze reeds 

op bezoek geweest en we vroegen hier een verlag van. Een officieel verslag is hier volgens het bestuur 

niet van gemaakt. Er zijn verschillende punten aan bod gekomen zoals het vergunningsbeleid, stikstof 

(PAS regelgeving), seizoenarbeiders, veiligheid, corona en de oorlog in Oekraïne. Ook over de kolonie 

is het gegaan en dan vooral over het stuk aan de POM. Zij zouden dat gaan beheren. Verder kwamen 

ook de regiowerking en eenmaking van de woonactor kwam aan bod.  

We stelden een vraag op de OCMW-raad over de gunning van de zorgpartner die gaat instaan voor de 

permanentie en crisiszorg bij de assistentiewoningen. De gemeente heeft voor Z-Plus gekozen, omdat 

zij als enige een correcte offerte hadden ingediend. Ze werken samen met de plaatselijke groep 

‘Verpleegsters’, dus wat is een grote plus. 

De prijs die men gaf was 6.777 euro voor twee jaar. Er zijn nu elf personen die ter plaatse zijn komen 

kijken en ondertussen zijn er drie tot vier contracten getekend. De anderen zitten nog in een 

denkperiode. Als er nog assistentiewoningen vrij zijn, gaat men nog een opendeur doen om zo de 

laatste te verhuren. Momenteel staan er al zeker twee leeg. 

 

 


