
   

Deze gemeenteraad stonden er niet al te veel zaken op de agenda. Wat er deze gemeenteraad werd 

besproken leest u in onderstaand verslag. 

 

De gemeente gaat stilaan starten met de UiTPAS. Dit is een voordeelkaart voor verrassende vrije tijd 

buitenshuis. Je kan er punten mee sparen en deze inruilen voor tal van voordelen. Wij zijn alvast zeer 

tevreden met deze uitrol. We zijn namelijk sinds vorige legislatuur al vragende partij. 

 

In de rondvraag gaf de gemeente eerst een uiteenzetting over de Oekraïense vluchtelingen. 

Merksplas zit niet stil als het hulpverlening betreft. Zo werd er al een inzamelactie gecoördineerd door 

de oversteek en hebben heel wat gezinnen zich opgegeven als gastgezin. Er staan momenteel een 70-

tal bedden klaar. Voor de gastgezinnen werd reeds een informatievergadering georganiseerd. 

Momenteel zijn er zeven Oekraïners in onze gemeente die worden opgevangen in een huis van het 

OCMW en in gastgezinnen. De begeleiding hierrond wordt door het OCMW getrokken. Verder is er 

ook al een oproep gedaan voor buddy’s. Zo kunnen inwoners hen wegwijs maken in onze gemeente.  

Er werd ook een oproep gedaan voor onze zustergemeenschap uit Polen. Dit wordt getrokken door 

het jumelagecomité. Tot slot wappert op het Vredespleintje de Oekraïense vlag. 

 

Als N-VA stelde we een vraag over de opvolging van de gele dozen. Deze dozen werden verspreid 

onder de 70-plussers van onze gemeente. In deze dozen kunnen ze hun medische gegevens bewaren. 

Het is de bedoeling dat ze deze in de koelkast zetten en wanneer er iets gebeurt waardoor ze mee 

moeten genomen worden met een ambulance, hebben de ambulanciers meteen de juiste gegevens 

als ze deze doos uit de koelkast nemen. 

Voor de verdeling hiervan werkte de gemeente samen met de apothekers. Ook is er een samenwerking 

met de huisartsen en de thuisverpleging, maar de laatste twee werden tijdens de evaluatie niet 

bevraagd, maar ze hebben wel een belangrijke rol omdat ze over de correcte medische gegevens 

beschikken. 

De gemeente wist ons te vertellen dat 65% van de 70-plussers de gele doos is komen ophalen. Vanaf 

nu zal er ook jaarlijks een bewustwordingscampagne georganiseerd worden rond 1 oktober 

bijvoorbeeld via de seniorenkrant. 

 



   
 

De coronamiddelen die men kreeg van de Vlaamse regering,  zijn ondertussen verdeeld. Er blijft nog 

31.000 euro over. Met dit geld zal de gemeente een wc wagen aankopen. 

 

Verder stelden we ook nog een vraag over het parkeerbeleid in het dorp. Er komen veel 

appartementen, winkels, enzovoort bij. Dit brengt natuurlijk ook auto’s met zich mee. We vroegen hoe 

het bestuur in de toekomst het parkeerbeleid in onze gemeente ziet. 

Momenteel zijn er nog veel parkeerplaatsen afgesloten door de werken, maar dit zal in de toekomst 

weer beteren. Bij appartementen wordt er steeds anderhalve plaats voor een auto voorzien in de 

garage. De vraag is echter of men de wagen steeds in de garage zal plaatsen. 

Verder zal de parking in de toekomst gratis blijven. Dit zal men dus behouden zoals het vandaag is. 

Op het pleintje naast het gemeentehuis kan nu kort geparkeerd worden, maar daar wordt geen 

controle op gedaan. De gemeente deelde alvast mee dat dit in de toekomst ook niet zal gebeuren. 

We hadden eerder al een schriftelijke vraag gesteld over de hoeveelheid parkeerplaatsen voor 

personen met een beperking. Men kon niet meteen vertellen waar deze zich bevinden. Op de 

gemeenteraad begon het bestuur allerlei plaatsen op te noemen, maar een echte lijst om na te gaan 

of deze  al dan niet gereglementeerd  en voldoende zijn kregen we jammer genoeg niet.  

Moesten er toch problemen opduiken op vlak van parkeren in het dorp zal het bestuur tegen dan een 

oplossing zoeken. Voorlopig blijft alles zoals het is. 


