
 

   

Ondertussen was het van eind juni geleden dat de gemeenteraad bij elkaar kwam. Een hele agenda 

dus, maar vooral ook veel vragen die aan bod kwamen. Dat moet uiteraard kunnen.  

Tijdens de gemeenteraad kwam vooral naar voren dat documenten niet duidelijk zijn voor ons als 

oppositie. Documenten zijn niet bij agendapunten aanwezig, zodat wij onvoldoende informatie 

hebben en dus punten niet op een correcte manier kunnen goed- of afkeuren. We merkten ook dat 

transparantie vaak ver te zoeken is. Zo zien wij als gemeenteraadsleden steeds de inkomende post 

(brieven die men stuurt naar de gemeente) en de uitgaande post (de brieven die de gemeente 

verstuurt), maar we merkten op dat we veel uitgaande post gewoonweg niet zien. We moeten dit 

telkens navragen. Hoe dat dat kwam wist de burgemeester niet. Hij wist niet hoe men dat registreerde.  

Daarnaast brachten we deze gemeenteraad met onze N-VA fractie een punt over toegankelijkheid. 

Hoe konden we dit beter brengen dan met foto’s? We hadden vooraf een mooie PowerPoint 

presentatie gemaakt, zodat we ons punt voor het publiek en de pers duidelijk konden brengen. De 

voorzitter van de raad, met name de burgemeester, vond dit geen goed idee. Waarom niet? Dat is nog 

steeds een raadsel. In het huishoudelijk reglement staat hier niets van opgenomen, de burgemeester 

legt dit reglement dus gewoon naast zich neer. Zeer triest! 

 

We hadden heel wat vragen bij de opvolging van het meerjarenplan. Hierin staan actieplannen, acties, 

evaluaties die gekoppeld worden aan een budget.  

• We vroegen onder andere naar de stand van zaken in verband met het woonproject in de 

Hoevestraat. Het gemeentebestuur heeft hier nog steeds geen verdere contacten mee gelegd. 

Het blijft voor ons een zeer vreemd verhaal. Hopelijk kan de bestemming waarvoor het 

geschonken is zo blijven. 

 

• De gele doos werd door de helft van de 70-plussers opgehaald. Het bestuur zal dit nog eens 

onder de aandacht brengen in de hoop dat meer mensen deze doos afhalen bij de apotheker. 

 

• Daarnaast vroegen we wat men tot nu toe heeft gedaan aan het klimaatplan. Volgens het 

bestuur is dit in opmaak en de actualisatie van het plan zou volgende gemeenteraad op de 

agenda komen te staan. 

 

• Ook stelden we een vraag over de huisvesting van seizoenarbeiders. Er loopt een aanvraag op 

Koekhoven om een 130-tal seizoenarbeiders een tijdelijke woonplaats te geven. We vroegen 

het bestuur tot drie maal toe wat de impact van dit project op de buurt is, maar er kwam geen 

duidelijk antwoord.  

 

 



 

   
• Het woonloket, wat is dat? Wij vinden er alvast niets van terug op de website van Merksplas. 

Het zou verspreid zitten over heel wat mensen en diensten. Voor de burger is het niet meteen 

duidelijk wie dit is. Ons voorstel is om hier meer aandacht aan te besteden op de website.  

 

• Het huurcontract van Ebem stond ook op de agenda. Wij vinden het een enorm groot kantoor 

voor de zestal personen die er zijn tewerk gesteld. We hebben al meerdere malen aangegeven 

dat er een andere invulling aan kan gegeven worden. Het zorgt voor een grote kost, want Ebem 

betaalt hier 3.900 euro voor per maand. Dat is meer dan wat ze betalen op de Industrieweg. 

 

We brachten zelf een punt over toegankelijkheid in onze gemeente. Op 30 april organiseerden we een 

toegankelijkheidswandeling waaruit bleek dat er nog veel werk aan de winkel is voor Merksplas. We 

illustreren dit graag aan de hand van enkele beelden: 

 

We zijn zeer tevreden dat ons punt unaniem werd goedgekeurd. We moeten kijken wat we kunnen 

verbeteren, kleine dingen maken vaak een wereld van verschil. Binnenkort zal Inter een uiteenzetting 

komen geven voor alle geïnteresseerden. Meer informatie over ons punt kan je vinden via onze 

website of op Merksplas.nu.  

 

 

https://merksplas.n-va.be/nieuws/toegankelijkheid-in-merksplas
https://merksplas.n-va.be/nieuws/toegankelijkheid-in-merksplas
https://www.merksplas.nu/politiek/n-va-merksplas/een-toegankelijk-merksplas-nog-veel-werk-aan-de-winkel/?fbclid=IwAR2ld5X-GT1xGIh606OJPkzfzPKZ0N57DXdW01F1uROMzZnr3ECQ-O_caWQ


 

   

We stelden de vraag of er al een evaluatie was opgemaakt van de nieuwe padelvelden in 

samenwerking met de buurt. Worden deze velden vaak gebruikt? Zijn er tot op heden al klachten 

binnengekomen?  

De velden worden voldoende gebruikt om financieel rond te komen, maar de hype is stilaan voorbij 

aan het gaan. Er zijn telefonisch enkele klachten gekomen en men plant een evaluatie in oktober 

alsook een vergadering met de buurt.  

 

We zagen in de briefwisseling een brief in verband met de verkeerssituatie op het Hoekeinde. Men 

vroeg om snelheidsmetingen te doen in de zomer om wille van de vele fietsers en wandelaars. De 

metingen zijn echter niet gebeurd in de zomer, maar ze staan wel ingepland.  Jammer dat men dat niet 

gedaan heeft in de zomermaanden, want net dan rijden er ook veel fietsers en wandelaars. 

 

De gemeente heeft op 24 mei in het schepencollege een lastenboek goedgekeurd in verband met een 

mobiliteitsplan. Offertes hiervoor konden binnengebracht worden tot en met 13 juni. We kunnen hier 

echter niets meer over terugvinden in de verslagen van het schepencollege. We vroegen naar een 

stand van zaken, is er bijvoorbeeld al een beslissing genomen in verband met de asfalt van de Leest? 

Of werd er al een studie uitgevoerd over de mogelijke trillingen op deze weg?  

Er is volgens het bestuur een offerte binnengekomen, maar die was te duur. Ook dit hebben we niet 

zien verschijnen in het verslag van de gemeenteraad. Hoe dat kwam, kon de burgemeester niet 

beantwoorden. Men zou de offerte opzoeken en dan alsnog ons bezorgen. Het bestuur gaat het 

lastenboek nog eens bekijken en terug opnieuw uitschrijven.  Voor de mogelijke werken aan de Leest 

moet er mogelijks eind dit jaar budget voor voorzien worden, ‘als dat lukt’, zei men erbij. Anders is het 

pas volgend jaar…  

 

We zagen tijdens het schepencollege van 26 juli dat de gemeente blijft samenwerken met het 

Klaverblad op onder andere de Kolonie. We horen dat verschillende verenigingen en personen die 

ermee samenwerken klagen. Zelf hebben we dit ook meegemaakt. We merkten dat de drank niet was 

geleverd die we hadden gevraagd, in sommige gevallen was er drank te kort, kon men kan geen drank 

bezorgen, enzovoort. 

We vroegen of er duidelijke afspraken konden worden gemaakt zodat de samenwerking vlotter kan 

verlopen in de toekomst. Het bestuur werkt het zeer graag mee samen en had hier amper klachten 

over gehad. Best is uiteraard om de klachten ook te uiten naar de gemeente, niet enkel naar het 

Klaverblad zelf zodat men het kan bespreken.  

 



 

   

Er komt een nieuwe werking rond bouwkundig erfgoed. Men gaat samen werken met Hoogstraten, 

Arendonk , Ravels en erfgoed Noorderkempen voor deze werking. Het doel van de komende jaren is 

het waarderen en in de kijker zetten van de markante panden in onze regio. De burgemeester verwijst 

in het filmpje naar de Kolonie, het pannenhuis, de villa in het Hazenpad en Caronshofke.  

We vroegen of men iets meer kon vertellen over deze nieuwe werking en hoe Merksplas hier precies 

mee aan de slag gaat. Op 17 oktober zal er voor het eerst een stuurgroep bijeenkomen. Het is de 

bedoeling dat wanneer men iets met een huis of gebouw wil doen, men op een lijst moet staan van 

erfgoed. Dit dient dan eerst de stuurgroep te passeren voor een advies. We zijn alvast benieuwd hoe 

men hiermee aan de slag zal gaan. Ondertussen zijn er jammer genoeg al heel wat mooie huizen 

verdwenen in het dorp die ook op die lijst stonden.  

 

Op Facebook konden we lezen dat de gemeente water zou oppompen uit de visvijver van de Kolonie. 

Na een navraag bij de algemeen directeur blijkt dat de gemeente om de twee weken twee keer 10.000 

liter water oppompt uit de visvijver. Dit water zou gebruikt worden om de jonge bomen water te geven 

bij droogte.  

We zien duidelijk dat het waterpeil enorm gezakt is, wat zeer slecht is voor de planten en vissen in het 

water. We stelden de vraag of dit zomaar kan, hoelang dit al duurt en of de gemeente hier geen 

verantwoordelijke functie heeft zeker in tijden van droogte. Volgende foto’s tonen dat er veel water 

uit de vijver is verdwenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het bestuur heeft de technische dienst zeventien keer 20.000 liter opgepompt. De gemeente 

zou hiervoor mondelinge toestemming hebben van ANB, maar deze vijver is niet van ANB. De aanvraag 

zou gedaan zijn voor de milieudienst.  

 

 



 

   
Men vertelde ons dat er door het oppompen van deze hoeveelheid water de vijver maar drie tot vier 

centimeter is gezakt. Wij merken toch andere dingen. Er zijn veel tegenstrijdigheden die we te horen 

krijgen. De gemeente vroeg zich af waar men anders water moet gaan halen voor de jonge bomen die 

ze hebben aangeplant en ook veel hebben gekost. Dat zal zo toch ook zijn in andere gemeentes, hoe 

lossen ze dat daar op? Het lijkt ons voor de vissen, de bloemen en planten geen goed idee om water 

die vijver water op te pompen. De gemeente leek hier niet echt wakker van te liggen en voelde zich 

ook niet een voorbeeldfunctie in tijden van droogte. Men is er ondertussen mee gestopt. 

 

We zien in de briefwisseling een communicatie over het Bindend sociaal objectief. Zoals al de 

voorgaande jaren, is ook nu het aantal niet behaald en moet er weer een plan worden opgemaakt 

tegen begin oktober. De enige woningen die er gepland zijn, zijn de negen woningen aan de 

Molenvloed. Er is hier heel wat weerstand van bij de buren. Wat is de stand van zaken van dit dossier?  

Het dossier dat het gemeentebestuur had gekregen van Vlaanderen zou niet correct zijn en er kwam 

een rechtzetting. Maar goed, men is er nog lang niet. Men moet er nog steeds 28 realiseren na al de 

plannen die er nu al op tafel liggen. Een grote inspanning is dus nog altijd nodig. Voor de plannen van 

de Molenvloed is de bouwaanvraag ingediend en hier zal dus binnenkort een “geel blad“ –  de 

bekendmaking –  voor uitgehangen worden. Dan kan men nog bezwaren indienen. Men zou bij de 

verdere uitwerking ook de buren betrekken.  

 

Vorige gemeenteraad kwamen de activiteiten aan bod in verband met de open schuren. We hoorden 

toen dat er geen muziek meer mag gemaakt worden na middernacht. Dit zou ergens in september 

ingaan. Het zou hierover klachten regenen bij de gemeente. Wij hebben nadien de klachten 

opgevraagd, maar hebben geen enkele klacht hierover ontvangen. we stelden hier enkele vragen over: 

• Op basis van welke klachten werd deze beslissing genomen? Het bestuur vertelde dat dit 

voornamelijk mondelinge klachten waren. De buren zouden het niet leuk vinden dat er gefeest 

wordt in de Open Schuur van de Kolonie. 

 

• Waar werd deze beslissing genomen? Er is niets over terug te vinden in verslagen van het 

schepencollege of adviesraden. Op deze vraag kregen we geen duidelijk antwoord.  

 

• In het verslag van de jeugdraad lezen we het volgend: ‘Privéfeesten kunnen vanaf half 

september maar tot max. 24u doorgaan aan de Open Schuren op de Kolonie. Publieke 

evenementen zullen afgewogen moeten worden’.  we vroegen of de schepen van jeugd die dit 

heeft gebracht op de jeugdraad dit kon toelichten.  Of er al dan niet criteria zullen komen om 

de publieke evenementen af te wegen, weten we nu nog niet. Hier werd niet op geantwoord. 

• We horen op RTV dat het Backyard Festival de volgende jaren in de Open Schuur zou 

plaatsvinden, wat uiteraard goed zou zijn. Waar is dit dan besproken en beslist? Ook daar 

vinden we niets van terug. Waar dit beslist is, weten we niet. Maar we zijn wel tevreden dat 

de jeugd hier terug kan feesten. Hier zou al heel wat commotie rond ontstaan zijn. Dat klopt, 



 

   
want dat was al voor de gemeenteraad van juni toen kwam naar aanleiding van vele vragen 

de vraag aan bod door Groen.  

• Waarom zouden privéfeesten niet meer mogen en publieke evenementen eventueel wel?  Het 

bestuur antwoordde dat er vanaf half maart elk weekend een trouwfeest is geweest en de 

buurt heeft daar veel te veel last van had. Men kan nog feesten tot middernacht en dan valt 

de elektriciteit uit. Men kan uiteraard nog wel babyborrels of dergelijke organiseren onder de  

Open Schuren.  

 

De stijgende energieprijzen laat niemand los. De prijzen stijgen enorm en overal zal nagegaan worden 

hoe men op deze kosten kan besparen. Zo ook de gemeente dit volgens ons bekijken. We vroegen of 

er een plan van aanpak is om deze kosten aan te pakken, zijn de gemeentegebouwen 

energievriendelijk genoeg? Hierbij denken we eerder aan de oudere gebouwen zoals Spelewei, het 

vroegere Markdal waar de IKO hun plaats gaat krijgen, enzovoort. Kortom wat gaat de gemeente doen 

rond energie ? 

De burgemeester zei dat de kosten voor energie gaan meevallen. De meeste middelen gaan naar het 

personeel en de stijging die daarmee gepaard gaat. Men heeft in de gemeente al verschillende zaken 

gedaan, zoals het leggen van zonnepanelen, zuinige verwarmingsinstallaties geïnstalleerd, men werkt 

met ledverlichting, enzovoort. Een concreet plan lag er niet op tafel.  

 

We vroegen of er ook dit jaar weer een prikkelarme kermis zal plaatsvinden. We zijn tevreden dat dit 

een jaarlijkse traditie wordt op woensdagnamiddag tussen 14:00 en 16:00 uur. Zo is er kermis voor 

iedereen!  

 

 

 


