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1. Kolonie. 

Er stonden verschillende punten op over de Kolonie. Namelijk een herbestemming bv. van de 

aardappelkelders. Deze worden gerestaureerd in de laatste fase, dus tegen 2027 en worden nu 

omschreven als opslagruimte. Maar als er tegen dan nog een ander goed voorstel komt, kan dat altijd 

worden bekeken.  

We merkten ook op dat Kempens Landschap nergens meer wordt bij betrokken. Er zit een haar in de 

boter tussen de gemeente en Kempens Landschap. Dat is uiteraard wel zeer vervelend en wij vinden 

dit ook zeer jammer. Want ze hebben veel expertise en dat valt nu wat weg. Het is nog niet duidelijk 

of het geld dat men nog verwacht van de provincie dan ook nog gaat komen… anders zal de 

gemeente dit zelf moeten voorzien. En dat zal geen gemakkelijke opdracht worden.  

Ook stond er een leidraad op de agenda tot oproep voor een hotel.  Een hotel, wat de keuze is van 

het gemeentebestuur, want eerst was dit bestemd voor huizen. Er waren nog zeer veel vragen bij die 

leidraad. Er kon nog weinig duidelijkheid gegeven worden en alles zou dan wel duidelijk worden eens 

men de mogelijke kandidaten een toelichting zou geven. We zijn benieuwd naar dit vervolg.  

 

2. COVID-19 

We kregen een toelichting van de burgemeester over de bloedrode cijfers die er momenteel zijn in 

onze gemeente. 

 Men heeft 4 redenen waarom die cijfers zo hoog zijn: 

- Familieverband 

- Horeca 

- Kotstudenten 

- Verenigingsleven 

Als we dan vroegen hoe de burgemeester dit gaat aanpakken, wat zijn verantwoordelijkheid hier in 

was, kwam er geen duidelijk antwoord. Er zijn Federale maatregels en die passen we toe.  

In verschillende gemeentes neemt ook de burgemeester zijn verantwoordelijkheid op om 

daarbovenop nog specifieke maatregels te nemen zodat men probeert de cijfers naar beneden te 

halen, maar hier wacht men nog wat af…  

Wat uiteraard ook belangrijk is , is de handhaving ! We vroegen meerdere malen de verslagen op van 

de handhaving bij de kermis waar de burgemeester zelf over spreekt in de krant, maar tot op heden  

hebben we deze nog niet gekregen. We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Zijn de 

verslagen er dan wel? Hoe was de handhaving tijdens de periode tijdens de kermis? Veel was hier 

niet over te zeggen.. zeer raar.  

In onze gemeente wordt er veel gezegd, maar niets staat op papier en dat werkt uiteraard wel lastig.  



 
 

Hoe wordt de horeca gesteund vroegen we ons af?  

We kregen als antwoord dat de concessie vergoeding voor de Mart, de Sporthal en de Kolonie 

worden geschrapt.  

Men heeft de horeca ook  al had gesteund door ze open te houden met de kermis. Men gaat geen 

verdere financiële ondersteuning doen. Wel komt er een website deze week waar de horeca zaken 

hun aanbod kunnen op kenbaar maken.  

We stelden dan ook voor om dit ook eens op te nemen in de “Meer over Merksplas”. Niet iedereen 

gebruikt facebook of vindt het op een website. Nu de Markant tijdelijk wegvalt zou dat een mooi 

alternatief zijn. Voor deze week was het boekje al in druk. We hopen dan indien nog nodig, dat ze het 

de volgende keer gaan opnemen.  

We vroegen ook achter de wegomlegging die wat was mis gelopen op zaterdag van het eerste 

weekend van de kermis. Hier was inderdaad een communicatiefout en de mensen hadden de hekken 

te vroeg dicht gezet. Maar de burgemeester heeft zich geëxcuseerd bij de getroffen zaken , meldde 

hij ons.  

We hebben eind augustus al gevraagd of er een duidelijke communicatie komt met horeca en de 

lokale handel, maar de lokale handel heeft geen overleg gehad. Weer een gebrek aan 

communicatie…  

De toegankelijkheid van het pad dat je kon nemen als je niet op de kermis moest zijn, was al 

meerdere malen gemeld. Het was niet eenvoudig met die bedrading om daar te passeren. Men zou 

dit meenemen naar de volgende keer.  

 

 

Jammer dat het bestuur niet wil in zien waar er zaken zijn misgelopen want je kan alleen maar leren 

uit je fouten. Duidelijke communicatie en de juiste handhaving zijn voor ons twee belangrijke zaken.  

 

 

 



 
3. Wat is het beleid rond de fietssuggestiestroken?  

Er is toelichting gegeven over het soort materiaal en de kleur die gebruikt moet worden voor deze 

stroken. Op sommige plaatsen zoals aan de Wolfstraat en het Hazenpad heeft men grotere vlakken in 

plaats van stroken aangebracht. De reden hiervoor is dat men de veiligheid op deze plekken wil 

verhogen voor de zwakke weggebruiker. Men heeft ook toegezegd dit eventueel ook op andere 

plaatsen te zullen toepassen.  

Wat het algemene beleid betreft, zijn we op onze honger blijven zitten.  

Jammer dat ook nu weer de communicatie naar de buurtbewoners waar er nieuwe stroken zijn 

aangebracht, niet goed of soms zelfs helemaal niet gebeurd is.  

4. Wat is de stand van zaken van de bomen van de Wolfstraat?  

Een 70-tal bezwaarschriften zijn ingediend. Het bestuur neemt de tijd om deze te bestuderen en te 

beantwoorden. Desnoods zal men ook advies inwinnen van deskundigen. Wij horen dat er geen 

eensgezindheid is over wie eigenaar is van deze bomen. Niet onbelangrijk detail. Wordt vervolgd.  

5. Wat is de stand van zaken rond de bouwprojecten op de voetbalvelden van de 

Hoevestraat?  

We zagen in de briefwisseling dat de schenkers van het stuk grond een brief hadden gestuurd in 

samenspraak met hun advocaat naar de gemeente.  

Maar de gemeente wil kost wat kost daar toch gaan bouwen. Zij nemen nu ook een advocaat onder 

de arm en hopen zo dat de schenkers door de knieën gaan en artikel zouden schrappen waarover het 

gaat. De schenkers stellen dat die gronden enkel maar voor recreatief en sportief doeleinde mogen 

gebruikt worden.  

De burger betaalt dus… en waarvoor? Waarom kan men niet gewoon die wens respecteren en van 

die open ruimte die we daar hebben niet gewoon iets moois maken?  

 


