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1. Vragen gesteld door N-VA Merksplas in de rondvraag: 

 

Onze rondvraag gaan we beperken tot één item namelijk COVID-19. 

Het overheerst nu allemaal ons leven en we vinden het belangrijk dat dit thema dan ook aan bod komt 

in de gemeenteraad.  

Het leeft in de gemeente en we zien dat er heel wat op poten gezet wordt vanuit de gemeente, vanuit 

de ondernemers, vanuit de burgers enzovoort. En dat is zeer goed. Solidariteit is nu meer dan ooit van 

groot belang.  

 

Maar het roept ons als gemeenteraadslid ook nog veel vragen op. 

a. Vraag N-VA: Communicatie: zoals we al eerder de vraag hebben gesteld in een mail zouden we 

graag van alles wat jullie beslissen rond COVID-19 op de hoogte worden gebracht. Het is nu 

meer dan ooit belangrijk dat de ganse gemeenteraad samen kan werken om dit aan te pakken. 

Dan zou het ook gemakkelijk zijn dat wij van alles op de hoogte worden gebracht. We zagen 

maar enkele regels tot nu toe in het schepencollege. We zouden dan willen vragen waar alle 

maatregelen die worden genomen , waar die dan worden beslist? Ook zouden we daar dus 

graag van op de hoogte blijven. Wij vroegen ons ook af wie er in de crisiscel zit? Kan er geen 

terugkoppeling komen naar de gemeenteraadsleden toe zoals in andere gemeentes dat 

gebeurt? Ofwel door het verslag van de crisiscel of door een wekelijks overleg?  

 

Antwoord: In Merksplas is niet specifiek een crisiscel opgericht. Men vergadert zowat met 

iedereen. Hangt er wat van af over wat het gaat. Dus verslagen… die zijn er niet denken wij dan.  

Ook voor een overleg met de gemeenteraadsleden is men geen grote voorstander, er is de 

website waar je alles kan op terug vinden.  

 

Wij vinden dit dan ook zeer jammer. Waarom kan er nu niet worden samen gewerkt? Wij vinden 

dit zeer respectloos.  

Na het een paar keer te moeten vragen, ging men toch eens kijken of de communicatie 

ambtenaar in de vorm van een mail iets kan doen…  

 

b. Vraag N-VA: Specifieke vragen zijn daar zoals wat doet de gemeente om hun mensen te 

bereiken? We zien uiteraard de mooie website, maar er zijn mensen die de weg naar het digitale 

niet vinden. Hoe worden zij bereikt? Wat met anderstaligen? Hoe zorgen jullie er voor dat de 

nodige informatie al onze burgers bereikt?  



 

Antwoord: Wij doen heel veel was het antwoord. Al de 65 plussers opbellen, de “meer over 

Merksplas”, de website. De anderstaligen zijn bereikt via hun werkgever. Ook de politie doet 

hierin zijn deel en gaat langs om het dan met hand en tand uit te leggen.  

 

We gaven mee dat de Meer over Merksplas misschien beter was in een iets groter lettertype 

omdat vooral de ouderen dit lezen en niet op de website. Ook het nummer van het sociaal huis 

zou daar in het groot zichtbaar moeten op staan.  

 

c. Vraag N-VA: Wat doen jullie voor onze handelaars ?  Zijn daar tot op heden al initiatieven  voor 

genomen?  Of in de toekomst?  

 

Antwoord: Wij hebben altijd al een goede band met onze handelaars. We promoten altijd het 

lokaal winkelen. We ondersteunen ze nu met de website en we hebben geen pestbelasting, ze 

worden dus altijd al beloon 

  

We vroegen dan ook of men vanuit de handelaars vragen kregen over bijvoorbeeld extra 

materiaal dat ze moesten aankopen of andere vragen, maar dat was niet het geval.  

 

d. Vraag N-VA: Een van de sectoren waar veel vraag naar arbeid is, is de land- en tuinbouw. 

Hebben jullie een zicht op die bedrijven in Merksplas. Hebben zij nog voldoende personeel om 

de lekkere aardbeien en tomaten te plukken? Kan daar voldoende rekening gehouden worden 

om bv de nodige afstand bewaren? Staat u in contact met de bedrijfsleiders over deze 

problematiek?  

 

Antwoord: Er is een oproep gedaan om in die sector te gaan helpen. We hebben contacten met 

de bedrijfsleiders en als er iets is waarmee we kunnen helpen dan horen we het wel. Hoe het op 

de werkvloer aan toegaat is voor de arbeidsinspectie dat is geen taak van de gemeente. 

We hoorden eerder dat vervoer vaak een probleem is om bij de landbouwer te geraken. De 

burgemeester haalde aan dat het mooi weer was en dat er dan gefietst kon worden.  

 

e. Vraag N-VA: Wat doen jullie voor onze zorginstellingen in onze zorggemeente? Zijn daar  al 

initiatieven door jullie voor genomen? Of in de toekomst?  

 

Antwoord: Ook daar verloopt alles vlot. Ze hebben beschermingsmateriaal en het virus is daar 

nog buiten kunnen houden.  

Ik haalde aan dat ik toch wel hoorde dat men in een voorziening in Merksplas met zeer weinig 

beschermingsmateriaal aan de slag moest gaan, maar daar had de burgemeester nog niets van 

vernomen.  

 

Ook heeft men een groepsaankoop gedaan voor beschermingsmateriaal met omliggende 

dorpen. Deze zouden een van de dagen aankomen en worden gebruikt voor mensen met een 

vrij beroep in de zorg. We haalden dan ook nog aan dat men de mensen met een beperking niet 



 

mogen vergeten ze werken vaak met assistenten die ook graag een mondmasker zouden willen 

hebben.  

 

f. Vraag N-VA: De jeugdverenigingen kunnen nu mogelijks niet hun jaarlijkse spekkenverkoop 

doen of een fuif geven om wat geld in het laatje te brengen. Heeft de gemeente hier een zicht 

op of zij daar specifieke vragen rond hebben?   

 

Antwoord: Het voorbeeld van de spekkenverkoop klopte , dat valt weg maar dat kunnen ze dan 

in het najaar wel organiseren gaf de burgemeester als raad mee. Zij moeten hier geen huur 

betalen , de jeugdvereniging hebben het hier goed. Moesten er toch problemen zijn zullen die 

later wel worden aangepakt.   

 

 

g. Vraag N-VA: Wat doet u richting de 2de verblijvers op de camping hier in Merksplas?  Zijn daar 

controles ? Vele burgers stellen daar hun vragen bij.  

 

Antwoord: De tweede verblijvers mogen er nu niet zijn. Er zijn nu enkel de seizoenarbeiders en 

zij die er vast wonen. De seizoenarbeiders zijn verder uit elkaar gezet. Veel controles gebeuren 

hier niet op.  

 

 

h. Vraag N-VA: Werkt het gemeentepersoneel als het kan van thuis uit? Heeft iedereen voldoende 

beschermingsmateriaal om de job veilig  uit te oefenen? Welke maatregelen zijn er voor het 

eigen personeel genomen?  

 

Antwoord: Door nieuw informatica materiaal kan men al wat meer thuis worden gewerkt. De 

groendienst gaat nu allemaal zelf met de fiets ter plaatsen , men heeft ook voldoende handgel. 

Ook zijn er nu meer flexibele uren. Het onthaal heeft nu ondertussen ook schermen, bij 

burgerzaken is de bureau naar achteren gezet. Zij werken op afspraak.  

 

i. Vraag N-VA: Heeft de politie al veel pv’s gegeven hier in Merksplas en wat is de reden hier dan 

van? Is er voldoende controle door hen uitgevoerd, hoe verloopt dit allemaal? Hebben jullie 

voldoende overleg  met hen om deze crisis onder controle te houden hier in Merksplas? 

 

Antwoord: Zij rijden rond in de 3 gemeentes en doen hun werk. Ook heeft men veel werk met 

de grenscontroles. De burgemeester heeft 2 keer per week een intergemeentelijk overleg, maar 

ook daar horen wij als oppositie niets van… weer een gemiste kans.  

Men gaat nu ook over naar onmiddellijke inning. Men heeft over de 3 gemeentes al 400 PV’S 

uitgeschreven, maar hoeveel het juist voor Merksplas was en waarom daarop kregen we geen 

antwoord. Dit verwachten we dan ook nog schriftelijk te ontvangen.  

 

 



 

j. Vraag N-VA: Vanuit Vlaanderen is er een oproep naar computers geweest voor kinderen die er 

geen hadden om hun huistaken te maken of om life lessen te volgen. Wij zien ook dat vele 

gemeentes een oproep hebben gedaan voor hun eigen bevolking . Hebben jullie hier een zicht 

op een tekort aan computers voor onze kinderen in het onderwijs  en wordt hier ook nog zo’n 

oproep gelanceerd?  

 

Antwoord: De Qworzo heeft het nagekeken voor hun leerlingen en zij die er geen hadden, 

hebben er een ter beschikking gesteld gekregen vanuit de school. Ook heeft het sociaal contact 

gehad met hun mensen om dit te bevragen. Of dit nu ook voor de vrije basisschool is gebeurd , is 

ons niet echt duidelijk ook niet nadat we de vraag hebben gesteld.  

 

k. Vraag N-VA: Vanuit het sociaal huis heeft men een mooi initiatief opgezet om mensen in nood 

te helpen om naar de winkel te gaan of naar de post ofzo. Hoeveel vragen zijn er al 

binnengekomen ? Bereiken jullie hiermee de doelgroep die je voor ogen had?  

 

Antwoord: Dit loopt zeer goed, men doet boodschappen, of brengt boeken naar de mensen 

thuis. Ook buren helpen elkaar heel goed. Ook de mensen van de minder mobiele centrale doen 

nu boodschappen voor anderen. Als men de 80 plussers niet kon bereiken per telefoon, ging 

men op huisbezoek. En via de nieuwsbrief is dit alles ook kenbaar gemaakt dus men kan altijd 

beroep doen op hen.  

 

l. Vraag N-VA: Er is ook een zeer mooi initiatief dat alle 65 plussers worden opgebeld. Vanwaar de 

keuze om de lat op 65 jaar  te leggen? Bereiken jullie zo iedereen  of enkel de mensen die men 

vindt in de witte gids?  

Wij merken dat de mensen er veel deugd aan hebben als je ze opbelt,  dit is een zeer mooi 

initiatief.  

 

Antwoord: Men heeft gekozen voor de ganse risicogroep. Op onze vraag of men dan ook beroep 

kon doen op de contacten vanuit de Okra of de seniorensport werd negatief geantwoord. Men 

zoekt in de witte gids of vraagt aan buren of vrienden te telefoonnummer.  

 

Wij vinden het zeer jammer dat er nu geen seniorenraad is waar men nauw mee kan samen 

werken. Ook de samenwerking met seniorensport en de Okra lijkt ons van groot belang nu om 

die doelgroep zo volledig mogelijk te kunnen bereiken.  

 

Over het algemeen hebben we niet veel nieuws vernomen en kregen wij het gevoel dat we er “voor spek 

en bonen“ bij zitten. Wij vertegenwoordigen ook een deel van de bevolking, maar dat is niet van groot 

belang bij de ploeg die het nu in handen heeft.  

Het niet op de agenda zetten van dit onderwerp zegt eigenlijk al genoeg.  

Het niet in overleg gaan met ons, met de ganse ploeg, maakt ons zeer triest. We vinden het echt zeer 

respectloos en zouden er graag samen voor zijn in deze crisistijd voor alle burgers in Merksplas. Het 

doorgeven van informatie is dan maar een kleine moeite! 


