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Verslagen van de gemeenteraad 

Het eerste agendapunt van de gemeenteraad was, zoals altijd, het goedkeuren van het vorig verslag. 

We hadden heel wat opmerkingen op dit verslag en dat was niet de eerste keer. We hebben nog heel 

wat zaken moeten aanhalen die in het verslag moeten worden opgenomen. Een audioverslag zou veel 

vollediger zijn. Hier staat het gemeentebestuur jammer genoeg niet voor open.  

 

Lokaal energie- en klimaatpact 2.0 

Ook het lokaal energie- en klimaatpact 2.0 stond op de agenda. Dit is en blijft iets vaag voor ons. 

Klimaat is iets waar veel mensen mee bezig zijn, maar concrete acties van ons gemeentebestuur blijven 

uit. We zien hier bovendien ook weinig van terug in de verslagen van de schepencolleges. Er zijn ook 

heel wat adviesraden die hun bezorgdheden hierover uiten. We vroegen aan het bestuur hoe er naar 

hen wordt teruggekoppeld. Ook hier werd een vaag antwoord gegeven. We zijn benieuwd naar wat 

dit thema ons zal brengen in de nabije toekomst. 

 

Algemene vergaderingen 

Er staan weer een aantal algemene vergaderingen gepland. Er zijn voor ons, de gemeenteraadsleden, 

ook informatievergaderingen waar we naartoe kunnen gaan. Deze vallen echter vaak op ongelukkige 

momenten, zoals in het midden van een werkdag. Als we het bestuur om informatie vragen blijft het 

ver vrijwel stil. Ze kunnen dit toch kort even doorgeven?  

 

Padelvelden 

Onze eerste vraag ging over de padelvelden. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden, maar de schepen 

van sport bleef vaag. Wat men gaat doen en of men het gaat bekijken is nog niet concreet.  We vroegen 

ook of er geen geluidsstudie kan worden uitgevoerd. We hebben dit al meerdere malen aangehaald, 

maar ook nu ging men hier niet meteen op in.  Volgens de burgemeester wordt het winter en zal de 

populariteit van padel  dus toch tijdelijk afnemen.  

 

Straatverlichting 

De straatverlichting is een onderwerp dat leeft en dat niet enkel in onze gemeente. Zal in Merksplas 

het licht ’s nachts uitgaan? Het bestuur antwoordde dat het geen voorstander is van het licht uit te 

doen, gelukkig maar. Ze zullen de lichten wel minder fel laten schijnen.  

 

 

 



 
Ebem 

Ebem stuurde onlangs een brief in verband met verhoging van de voorafbetaling. We weten dat ze 

heel wat goed werk verrichten, maar de brief werd niet door alle burgers evengoed onthaald. Ebem 

eindigt met de boodschap dat wanner je het afbetalingsplan wijzigt, het plan nadien geweigerd zou 

kunnen worden. Volgens ons kan dat niet zomaar en maakt men de mensen bang.  Duidelijke en 

correcte communicatie is van groot belang.  

 

Een schepen voor dierenwelzijn 

Merksplas is één van de 50 gemeenten zonder schepen voor dierenwelzijn. We hebben dit punt al 

meerdere malen op tafel gelegd. Het zou goed zijn dat onze inwoners weten wie het aanspreekpunt 

voor dierenwelzijn is in onze gemeente. De burgemeester zei dat het wat verspreid zit over alle 

schepenen, maar dat hij het gerust aan zijn bevoegdheden wil toevoegen. Dit zou fijn zijn, zodat de 

burgers weten bij wie ze in de toekomt terecht kunnen.   

 

Reflecterende huisnummers 

In 2020 stelden we de vraag een oproep te lanceren naar reflecterende huisnummers. Dat was toen 

een groot succes, waardoor de actie nog eens herhaald zou moeten worden. Dat was tot op heden nog 

niet gebeurd. Op onze vraag zal men deze actie binnenkort nogmaals herhalen.  

 


