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N-VA Merksplas vraagt een woonomgevingsplan en een feeënboom voor Merksplas. 

Afgelopen maandagavond 28 september was het weer verzamelen voor de gemeenteraadsvergadering van 

Merksplas. N-VA Merksplas had 2 punten op de agenda geplaatst. 

1. Woonomgevingsplan 

Gemeenteraadslid Tine van der Vloet bracht aan dat Merksplas de laatste jaren erg vol gebouwd werd. Uit cijfers 

van de gemeente bleek dat er al snel een kleine 200 wooneenheden waren bijgekomen sinds 2018. “De vraag is 

vooral of Merksplas behoefte heeft aan al deze woningen? Heeft de gemeente een algemene visie op ruimtelijke 

ordening waarin rekening gehouden wordt met groen en open ruimte in de dorpskern?” vroeg Tine van der 

Vloet zich af. “Daarom vragen wij aan het gemeentebestuur om een woonomgevingsplan op te stellen zodat er 

een duidelijk kader is waarbinnen bouwprojecten mogelijk zijn in de toekomst.” gaat het gemeenteraadslid 

verder. “Het is belangrijk dat de noden van de burgers duidelijk wordt na een behoefteonderzoek om zo tot een 

gedragen visie te komen, vormgegeven samen met de GECORO en andere experts.” Besluit van der Vloet. 

De gemeente vond dit absoluut niet nodig en grijpt terug naar onderzoeken en verslagen en het RUP van enkele 

jaren geleden. Maar ondertussen is er al heel wat bijgebouwd en vragen wij ons toch af of het nodig is of we 

zoveel winkels nodig hebben, zoveel appartementen in de kern enzovoort.  

Volgens het bestuur is er ook groene ruimte in de kern en men verwijst dan naar het pleintje van de oude 

brandweer en het stukje groen op het hoekje van de Leopoldstraat en de Albertstraat.  

Een nieuw onderzoek bij de burgers zou volgens ons toch wel belangrijk zijn, maar voor het bestuur is dit niet 

nodig. Men gaat verder op de ingeslagen weg , een kern dat verdicht wordt, want daar is er nood aan. Ook 

brengt dat problemen met zich mee rond mobiliteit , maar ook daar ging men niet verder op in.  

We vinden het zeer teleurstellend dat men geen nieuwere visie wil omschrijven waar ook de burgers bij 

betrokken zouden worden…  

2. Feeënboom 

Met het project ‘de Feeënboom’, bedacht door vzw The Good Witches, zorgt men ervoor dat kinderen en 

jongeren (0 tot en met 15 jaar) uit kwetsbare gezinnen een leuk cadeau mogen ontvangen tijdens de eindejaar 

periode.  

“N-VA Merksplas hecht veel waarde aan het welzijn van deze kwetsbare gezinnen. Hierbij vinden wij het 

belangrijk om activiteiten en projecten te organiseren die voorkomen dat deze gezinnen in sociaal isolement 

geraken.” Zegt Tine van der Vloet.  “Dit project kan ook ondersteunend worden gerealiseerd met de middelen 



 

die men van de Vlaamse overheid gekregen heeft in kader van Covid-19.” Besluit van der Vloet. Het mooie aan 

dit project is de solidariteit onder de burgers. Het is namelijk zo dat in dit project een burger een cadeautje kan 

kopen voor 30 euro voor iemand die hier geen middelen voor heeft. Zo wordt kinderarmoede ook meer 

bespreekbaar en kunnen de burgers die willen ook hun steentje bijdragen en een kind zeer gelukkig maken.  

De gemeente ging hier niet op in. Men heeft al 2 projecten lopen binnen den Oversteek en een derde zou te veel 

zijn.  

 

We hadden een project voorgesteld waar de solidariteit van de burgers ook een grote meerwaarde heeft. En 

daarom betreuren wij het dat het gemeentebestuur hier niet in mee gaat. Men kon het op z’n minst toch eens 

een jaartje uitproberen? Maar ook daar werd niet op ingegaan.  

 

3. Andere punten die we aanbrachten op de gemeenteraad van 28 september:  

Wist u dat er op het gemeentehuis op onze vraag reflecterende huisnummers te koop zijn? Deze huisnummers 

zorgen ervoor dat je huisnummer zichtbaarder is voor de hulpdiensten. Nu het weer vroeger donker wordt, is 

zo’n reflecterende huisnummer geen overbodige luxe.  

Men heeft ze niet standaard liggen, maar als je gaat bouwen kan je ze wel alvast aanvragen en aankopen in het 

gemeentehuis.  

We vroegen dan ook om hier meer aandacht aan te besteden in de Meer over Merksplas bijvoorbeeld. Je helpt 

niet enkel de hulpdiensten hier mee, maar je kan ook je eigen leven hier mee redden.  

De Kernlindendijk wordt zone 30, dat is al een hele tijd geleden beslist. Nu is het enkel nog het bord plaatsen… 

gelukkig staat dat op de werklijst en we hopen dat dit dan nu ook snel in orde kan komen.  

Uiteraard is handhaving nadien ook een belangrijke zaak!  

 

Hebben jullie het ook al gemerkt dat er zoveel mondmaskers op de straat liggen? We vroegen om hier wat 

aandacht aan te besteden . Dit kan door middel van de affiches die de mooimakers hebben gemaakt. Maar dat 

was niet meteen nodig. Zwerfvuil mag niet… ok , maar een preventieve actie was voor ons dan toch iets dat nu 

noodzakelijk was geweest. Maar ook hier werd niet op in gegaan ?!  



 

 

 

We hebben allemaal mondmaskers gekregen van de gemeente, maar voor sommige doelgroepen is het wel heel 

moeilijk nu om zich te begeven in de maatschappij. We denken hier dan ook aan de slechthorende mensen. Zij 

zijn gebaad met een mondmasker met een plastiek venstertje. Dit zou mooi zijn dat men dat droeg op het 

gemeentehuis of in de winkel of bij de huis- of tandarts. We vroegen of de gemeente hier iets voor kon doen 

voor deze doelgroep. Maar ook hier was het antwoord negatief. Dat moet je dan zelf maar gaan halen in een 

speciale winkel ofzo… zorg dragen voor iedereen is hier duidelijk niet van tel.  

 

Kermis… elk jaar het hoogtepunt , maar met Corona in het spel is dit toch vrij moeilijk. De Kermiszones zijn goed 

afgebakend en werkt men met security die de afspraken die men maakt moeten in de hand houden. Wat voor 

ons belangrijk is , is de veiligheid in de café’s. Politietoezicht is hier van groot belang. Afspraken maken met de 

horeca om bv om half 1 het laatste drankje uit te schenken,…. Men raadt aan dat elk café zelf hun security inzet 

om zo de regels van de horeca goed op te volgen.  

Op de vraag of er ook evenementen matrixen zijn ingevuld voor de vele optredens die er zijn, antwoordde men 

negatief… enkel de regels van de horeca gelden…  

 

We stelden ook nog wat vragen bij de verkaveling die men wil gaan maken op de voetbalvelden van de 

Hoevestraat. We hebben de akte van in der tijd opgevraagd waar duidelijk als voorwaarden staat dat dat moet 

dienen als recreatie. Is dit nu al juridisch nagevraagd door de gemeente?  

Volgens onze navraag heeft  zo’n akte dezelfde waarde als een vonnis en kan je dat niet zomaar naast zich 

neerleggen.  

Maar de gemeente gaat verder met de 2 kandidaten die zich hiervoor hebben ingeschreven.  

Wij vinden dit niet zo verstandig en zouden toch graag hebben dat hier met een zekere voorzichtigheid wordt 

mee omgesprongen.  



 

De gemeente zou ondertussen wel de enige  rechtstreekse erfgename op de hoogte hebben gebracht van hun 

plannen.  

Wordt zeker nog vervolgd.  

 

De Kolonie… hoe zit het nu met de restauratie? Men heeft de volgende fase opgesplitst in 2. Men gaat nu de 

buitenkant al opknappen van het woonstalhuis en de paardenstallen. Men moet nog met een lastenboek naar 

de gemeenteraad trekken en op een oproep lanceren voor de invulling van deze gebouwen. Maar dat er een 

hotel komt, lijkt al zeker . Voor ons blijft het belangrijk om de commissie Kolonie eens samen te roepen, maar 

dat is een grote groep en men blijft dit maar uitstellen. 

Ook belangrijk is de toekomst voor de visclub en de hondenclub.  

De gemeente heeft hier gesprekken met de Provinciaal ontwikkelingsmaatschappij. Zij zouden een mogelijke 

koper zijn van het domein, maar tegen wanneer dit mogelijks rond is, is nog niet geweten.  

 

In juni spraken we over de onderwijschecques in de OCMW raad. We vroegen naar de stand van zaken. Men 

had hier ondertussen al gesprekken over gevoerd samen met de VBS, de Qworzo en de Horizon ( Zondereigen) 

.Men gaat hier in de eerste fase mee van start voor kinderen van de kleuter – en lagere school. Eind oktober 

gaan de brieven de deur uit, maar ook digitaal. Zo kan men als ouder die het moeilijk heeft om rond te komen 

hiervoor inschrijven. Werken met automatische toekenningen ging niet, want daar hebben ze hier niet de 

nodige kennis voor.  

We zijn dan ook zeer tevreden dat hier mee verder gewerkt is. Wat ons wel wat verbaasden want we hebben 

hier geen enkel verslag of woord van gelezen.  

Er was een mooi jaarverslag gemaakt over vele zaken van de gemeente en het OCMW. We stelden dan ook wat 

vragen hierover. We vroegen ons af wat het nut was van de adviesraden. Waarom vroegen we dat? We zagen 

dat bijvoorbeeld adviesraad milieu maar 1 maal bijééngekomen was in 2019. Ons lijkt dat dit thema toch wel 

leeft hier in de gemeente. Maar de autonomie ligt volledig bij de adviesraad. De gemeente geeft geen punten 

door, wat ons wel verbaasden . Want hoe kan je nu advies verwachten over bepaalde zaken als je niets vraagt? 

Hoe kan er rekening gehouden worden met adviezen als er geen gegeven worden? Men laat ze maar doen, maar 

langs de andere kant hebben ze wel mee de hervorming van de cultuurraad bedacht. Tegenstrijdige zaken die 

we hoorden op de gemeenteraad.  

 

Vanuit Federale en Vlaamse middelen kan men ook zaken organiseren om mensen die nu door het 

inkomensverlies in de problemen komen, te helpen. Men heeft allerlei maatregelen, maar als we dan vroegen 

naar hoeveel personen wil je hier mee bereiken en wat gaat dat kosten , wist men geen antwoord te geven.  

Men moet die mensen nog gaan aanspreken waarschijnlijk via de nieuwsbrief. We hopen dan ook dat men zo de 

juiste mensen kan aanspreken.  



 

We vroegen dan ook of het aantal vragen niet gestegen was, maar dat is hier nog niet overdreven veel.  

 

De bomen in de Wolfstraat  

Namens alle inwoners van de Wolfstraat protesteren wij met klem tegen het voornemen om bijna 50 

jongvolwassen bomen te kappen. Wij vragen aan het bestuur om dit punt te verdagen en over te gaan tot 

overleg met alle bewoners. Het bestuur gaat hier niet op in.  

Wij geven echter niet op. Ziehier wat we op de gemeenteraad hierover te zeggen hadden. 

Het voornemen komt volledig uit de lucht gevallen. De bewoners moeten het vernemen via de werkmannen van 

een extern bedrijf die aan de straat aan het werken waren. Zoals iedereen weet hebben enkele mensen in de 

Wolfstraat het initiatief genomen om een petitie op te stellen. Toen ze de petitie wilde afgeven aan de 

burgemeester, was hij plots afwezig. Communiceren, overleggen, echte inspraak op poten zetten, burgers in de 

besluitvorming daadwerkelijk betrekken, gebeurt niet in onze gemeente. Hier beslist men alles en petit comité. 

Iedereen weet dat bomen water vasthouden en vertraagd afgeven aan de omgeving. In de Wolfstraat wordt het 

regenwater en afvalwater gescheiden en dat is prima maar aan de andere kant waar geen huizen staan, is een 

gracht zoals ze daar vroeger lag voldoende. Het Steenovenbos staat vaak droog en dus kan het water best zoveel 

mogelijk daar blijven. Het rooien van bomen om een gracht aan te leggen om het hemelwater goed te kunnen 

opvangen is een onverstandige maatregel.  

Blijkbaar moet de gracht heel diep zijn waardoor de kans groot is dat men de wortels raakt. En dus is het beter 

en vooral gemakkelijker om de bomen dan maar ineens helemaal om te hakken. Het graven van een gracht 

achter de bomenrij aan het einde van Wolfstraat behoort ook tot de mogelijkheden. 

De Wolfstraat is een straat waar de rijen bomen al tientallen jaren staan toen de straat nog een zandweggetje 

was. Het landelijk uitzicht van onze gemeente gaat hierdoor weer een stukje verloren. Het zorgt voor verkoeling 

in de zomer en beschutting in de winter.  

 

 

 

 

 

 

 


