
    

Op de agenda stond de doelstellingenrealisatie met rekencijfers. De gemeente heeft hier 

verschillende actiepunten voor opgesteld. Zeer interessant om de acties die de gemeente vooropstelt 

van dichtbij op te volgen. Toch hadden we nog heel wat vragen bij. 

 

 

Men heeft in de gemeente drie noodwoningen voor zij die in plotse woonproblemen komen. Uiteraard 

is dit een goede zaak. Al zien we wel dat die woningen vaak leeg staan. Het ene huis was gedurende 

één maand bezet, het andere in het voorjaar en het derde voor drie en een halve maand. We stelden 

de vraag of dat we effectief al deze noodwoningen nodig hebben of dat we er mogelijks een van deze 

kunnen gebruiken als sociale woning. Dit, omdat we nog sociale woningen te kort hebben in onze 

gemeente. De burgemeester is echter niet van plan om hier iets aan te veranderen. 

 

Het woonproject aan de Hoevestraat kwam ook weer aan bod. Dit stond onder woonproject, maar op 

zich is daar nog geen sprake van. Mag het hier dan wel onder staan?  En hoever staat men hiermee? 

Het oorspronkelijke plan van de burgemeester was om hun advocaat samen te laten zitten met de 

advocaat van de schenkers van de gronden. Van dit idee stapt het gemeentebestuur nu af. Men gaat 

een van de komende weken wel samenzitten met de familie. Wij zijn zeer benieuwd naar wat daar 

gaat uit komen, want oorspronkelijk is dit stuk geschonken voor recreatief gebruik. Wordt dus zeker 

nog vervolgd...  

 

 

Er komen binnenkort weer erfpachtwoningen vrij op de Kolonie, namelijk de directiewoningen. Er 

staan een twaalftal kandidaten op de lijst die nu de mogelijkheid krijgen om hier al dan niet op in te 

tekenen. De kijkdag is al geweest, wat wil zeggen dat de beslissingen snel zullen volgen.  

 

 

We vroegen ons af waar de seizoenarbeiders in de Merksplas worden gehuisvest? Het gaat over een 

1000-tal seizoenarbeiders per jaar. Vaak worden er huizen in de gemeente opgekocht door de 

tuinbouwers. We vroegen naar de visie van het bestuur, maar een heel duidelijke visie of actie kwam 

hier niet meteen uit. Er bestaat een folder, maar is deze wel bekend genoeg? Voor ons lijkt dit een 

thema dat nog eens goed besproken dient te worden op de gemeenteraad.  



    

Kind en Gezin is verhuisd naar Het Huis van het Kind en daardoor komen er lokalen vrij . Deze zouden 

in de toekomst worden ingevuld door enkele diensten van de gemeente en het Sociaal Huis.  

 

Het punt van transparantie door openbaarheid van bestuur ten aanzien van de burgers en de 

raadsleden kwam ook aan bod. We hebben al meerdere malen gevraagd om de gemeenteraad live te 

streamen, maar ook daar is de burgemeester geen voorstander van. Een audioverslag dan? Maar ook 

dat is volgens ons bestuur niet nodig. Wij vinden dat zeer jammer. Elke burger heeft namelijk recht op 

informatie en zeker op datgene dat er maandelijks wordt besproken tijdens de gemeenteraad.  

 

 

Vervolgens stond de leidraad ter goedkeuring in verband met de aardappelkelders op de agenda. Het 

leek alsof dat geschreven was voor een specifiek project. Dat bleek ook zo te zijn. Waarom vermoeden 

we dit? De aardappelkelders zijn ingeschreven als laatste fase van de restauratie, namelijk fase 10 en 

dit voor het najaar 2026 – voorjaar 2027.  

De leidraad lag ter goedkeuring op de tafel, maar de commissie Kolonie werd hierover nog niet 

bevraagd. We vinden het zeer jammer dat ze niet betrokken worden bij het hele proces. Net zoals wij 

trouwens, als oppositie weten wij zeer weinig. Er zijn zeer weinig verslagen beschikbaar en ook in het 

schepencollege konden we hier niets van lezen. Van openbaarheid van bestuur gesproken … 

 

 

Een ander punt dat we aanhaalden is een vraag over het reglement van de bejaardenwoningen van 

onze gemeente. Als men hier plots verhuist om wille van medische redenen, moeten bejaarden vaak 

een dubbele kost dragen. Zowel nog drie maanden het appartement als het woonzorgcentrum waar 

men bijvoorbeeld naartoe gaat. Dit is een zware kost en we vroegen of dit niet kon worden aangepast. 

In het regelement is een uitzondering mogelijk als men deze vraag stelt met een gemotiveerd verzoek, 

want dat kan dan toegestaan worden door de OCMW-raad. We vroegen ons dan ook af of deze bekend 

is bij de gebruikers van de bejaardenwoningen. Maar daar kwam geen duidelijk antwoord op. We 

vroegen om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen, maar men stond hier niet meteen voor 

te springen.  

 

 

Ook de kermis kwam aan bod tijdens de afgelopen gemeenteraad. Men wil gaan naar een kermis van 

voor corona. Laten we hopen dat iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt. Dan gaat dit zeker 

en vast lukken. Het Covid Safe Ticket zal enkel nodig zijn bij de vogelpik en bij de Defra.  

We vroegen of er een prikkelarm kermismoment wordt voorzien en dat wordt dit jaar weer 

georganiseerd op woensdag namiddag.  



    
 

We hadden tot slot een opvolgvraag in verband met de regenboogkleuren. Deze zouden worden 

aangebracht op een zitbank dat wordt geplaats aan de vredesboom. Het voorstel ligt althans op tafel 

bij de werkgroep die zijn zegen nog moet geven. Ook aan Spelewei zijn de kleuren aangebracht.  

De foto’s of kunst op de nutskasten worden binnenkort onder handen genomen. Men heeft een 

opsomming gemaakt en Merksplas telt over 473 nutskasten. Hier zal dus een selectie in gemaakt 

worden.  


