
   

 

Er komen twee padelvelden op het sportterrein voor de cafetaria van de sporthal. Hierover is reeds 

een vergadering geweest met de buurtbewoners. N-VA Merksplas stelde de vraag of er een 

geluidsstudie is geweest, maar deze werd niet opgemaakt en of de afstand tot de eigendommen van 

de bewoners correct is. 

Er komt een evaluatie na het zomerseizoen. Onze suggestie om dat half de zomer te doen, werd in de 

wind geslagen. Als er mensen zijn die klachten hebben mogen deze steeds gemeld worden. Dan kan 

de gemeente eventueel vroeger ingrijpen als er sprake zou zijn van overlast. 

 

De werkgroep is niet tegen het plaatsen van LGBTQ-kleuren op het pleintje, maar ze doet graag een 

tegenvoorstel. Er staat een afschuwelijke elektriciteitskast op het pleintje en deze zou kunnen 

opgesmukt worden met LGBTQ-kleuren met een eventuele toevoeging van een witte vredesduif. 

Er kan ook een bank geplaatst worden, maar bij voorkeur in rustige, neutrale kleuren. De grote vrees 

van de werkgroep is dat het pleintje zijn serene uitstraling verliest en een kakafonie wordt bij het 

plaatsen van een regenboogbank. Misschien zijn er andere plaatsen in ons dorp waar een 

regenboogbank kan geplaatst worden? Wij denken alvast aan de sporthal of het marktplein. 

We stelden de vraag wat hier verder mee is gebeurd en of dit nog besproken is, want we lazen in de 

Meer over Merksplas een stukje over de regenboogbank. Het is de bedoeling om het bespreekbaar te 

maken bij kinderen als ze bijvoorbeeld op bezoek komen naar het vredespleintje. Is dit dan zo 

besproken in de scholen? We hadden ook graag gezien dat ook hierover meer informatie werd 

gepubliceerd zoals was afgesproken in de gemeenteraad bij het aanbrengen van dit punt. Een gemiste 

kans of komt dat nog later in een Meer over Merksplas?  

Dit werd ondertussen teruggekoppeld met de werkgroep en deze is nu wel akkoord met de bank. De 

suggestie om de elektriciteitskast op te smukken, wordt ook meegenomen. Het bestuur had niet 

begrepen dat we meer informatie vroegen in de Meer over Merksplas. Dit kan natuurlijk nog altijd 

bekeken worden. 

We lezen dat er een vacature openstaat voor cultuurmedewerker. We vroegen ons af hoe dit juist zit, 

aangezien we er al twee hebben binnen de gemeente. Ook loopt er een vacature 

stafmedewerker/beleidsondersteuner. Wat is de stand van zaken, wat is hier het verdere verloop van?  

Er komt eerst een schriftelijk examen en nadien een mondeling examen. Er waren vier kandidaten 

voor de functie van stafmedewerker. Twee hebben zich al teruggetrokken. N-VA Merksplas begrijpt 

zeer goed dat voor functies op master niveau er geen grote toeloop is omdat we maar een kleine 



   
gemeente zijn. Vaak zoeken deze kandidaten toch eerder een uitdaging in een grotere stad en niet in 

een kleine gemeente waar ze minder kunnen leren. Het bestuur ontkent dat en is er van overtuigd de 

nodige uitdagingen te kunnen bieden en ook voor deze functie goede mensen te vinden. Voor 

cultuurwerk is deze job nu open gesteld, dat is dan ook de juiste procedure. Ook hier lopen de 

procedures hoe het moet lopen.  

 

We vroegen ook naar de stand van zaken na de oproep naar gemachtigde opzichters. We vernamen 

dat de gemachtigde opzichters vroeger bij aanvang van het schooljaar een overzicht ontvingen van de 

politie met data wanneer ze niet moesten komen. Dat document mist men vandaag. Kan daar iets aan 

gedaan worden? 

We vernamen dat er zijn twee personen zijn bijgekomen en dat deze binnenkort een opleiding gaan 

krijgen. Het klopt dat de gemachtigd opzichters dit schooljaar nog geen lijst van de politie hebben 

gekregen, omdat de agent die hiervoor instond op pensioen is. De gemeente gaat dit zelf in orde 

brengen.  

Verder gaven we ook nog mee dat het zoeken naar een oversteekplaats in de buurt ook nog kan slagen. 

Het is belangrijk om mensen gericht aan te spreken, aangezien niet iedereen de Meer over Merksplas 

leest.  

 

 

We stelden de vraag of het gemeentebestuur een overzicht kan geven van de gelede stormschade. 

Hoeveel oproepen zijn er geweest? Zijn er zaken waar we in de toekomst iets uit kunnen leren? Heeft 

de gemeente ook zelf schade geleden? 

De gemeente heeft de hulpdiensten via de gemeenteraad bedankt voor hun inzet. Er waren 161 

meldingen in onze gemeente, dus ze hebben hun werk gehad. Het ging voornamelijk over dakpannen 

en zonnepanelen die weg waren gevlogen, een dak van een varkensstal die was weggewaaid, 

verzakkingen aan voetpaden. Tot slot waren er ook 35 meldingen van omgevallen bomen.  

Met de vele regen zien we dat er bermen stuk gereden zijn en tot modderpoelen zijn herschapen. Wat 

we ook zien is dat andere bewoners, die hun stukje berm netjes willen houden, allerlei voorwerpen 

plaatsen. Er zijn bewoners die om een aantal meter een serieuze kassei plaatsen. 

Onlangs waren we getuige van bijna een ongeval waarbij de bestuurder van een wagen moest 

uitwijken voor een landbouwvoertuig en dus net niet op een kassei reed. We vroegen naar het beleid 

van de gemeente over deze zaak, want de bermen zijn gemeente-eigendom. 

Volgens de gemeente zijn bermen overal een probleem, niet alleen in Merksplas. Maar het is inderdaad 

wel zo dat de bermen vrij moeten zijn. Er mogen geen stenen of paaltjes op worden geplaatst, want 

als er iets gebeurt is de eigenaar verantwoordelijk. Gevaarlijke situaties mogen altijd worden gemeld.  

 

 

 



   
 

Momenteel is er sprake van een kleine leegstand in de bejaardenwoningen/flats in de Kernlindendijk. 

De voorwaarden om daar te mogen wonen zijn de volgende: 

- De kandidaat-huurder of samenwonende partner moet 65 jaar zijn op de datum van 

inschrijving; 

- En de kandidaat-huurder moet op de datum van inschrijving ten minste 3 jaar van de voorbije 

6 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas zijn geweest of gedurende ten minste 15 jaar 

inwoner van Merksplas zijn geweest. 

Voor de assistentiewoningen kan ook de link met bijvoorbeeld een familielid dat in Merksplas woont 

een voordwaarde zijn om in aanmerking te komen voor dergelijke woning. We stelde de vraag vanwaar 

deze ongelijkheid in de regels komt. Kan men niet werken met een tweede lijst waar de link met het 

familielid wordt meegenomen? Dat kan wanneer er bejaardenwoningen leegstaan en de lijst met 

personen die aan de voorwaarden voldoen is overlopen en er geen geïnteresseerden zijn.  

We hebben in het verleden altijd een wachtlijst gehad, maar op zich is het misschien goed om in de 

toekomst met dezelfde criteria te werken. Men kan nu wel een uitzondering aanvragen aan het 

bijzonder comité wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden. Ook dat is in het verleden al eens 

voorgevallen .  

In de Kernlindendijk staat de bovenste flat bijvoorbeeld al een tijdje leeg. De traplift die daar is 

geïnstalleerd gaat niet tot de bovenste verdieping. Dat is niet erg toegankelijk voor deze doelgroep. 

We zijn al lang vragende partij om dat verder te bekijken en bij navraag is men dat nog steeds aan het 

doen. We vroegen naar een stand van zaken. 

Het gemeentebestuur heeft het zes jaar geleden al eens bevraagd en toen had men nog geen 

oplossing. De burgemeester was er zelf nog niet geweest, dus kon ook geen idee vormen over de 

traplift. Maar de bovenste flat kan ook een andere invulling krijgen, omdat het voor de senioren niet 

toegankelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet als een starterswoning.  

 

We vroegen tot slot nog naar een stand van zaken in verband met assistentiewoningen. Zijn deze 

allemaal toegewezen? Hoe is de aangeboden zorg? Is er al meer over geweten? 

Er zijn nu elf personen geloot. Deze kunnen binnenkort een appartement kiezen. Dit wil zeggen dat er 

nog twee vrijstaan. De offertes voor de zorg zijn binnen, dus binnenkort kan ook hier een beslissing 

over genomen worden.  

 

 


