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Chocolade voor
Valentijn
Ter gelegenheid van Valentijn
deelden bestuursleden en mandatarissen van N-VA Merchtem
tijdens de wekelijkse markt op
woensdag 8 februari massa’s
chocolaatjes uit. Ook het personeel van het gemeentehuis kreeg
een chocolaatje aangeboden. Dat
niet alleen de traktatie maar ook
de N-VA goed gesmaakt wordt in
Merchtem werd duidelijk door de
vele contacten met de verschillende marktbezoekers, marktkramers en personeelsleden.
Uiteraard zullen we ook weer de
volgende Valentijn van de partij
zijn met onze actie!

V.l.n.r.: voorzitster Lieve Vanderstraeten, mandatarissen Nele De
Block en Lieven Vanderstappen

OMA-fietsroute van onder het stof
gehaald
De plannen voor de OMA-fietsroute zijn opnieuw vanonder het stof
gehaald. De bedoeling is om Opwijk, Merchtem en Asse (OMA) en
Brussel te verbinden met een fietssnelweg.
N-VA Merchtem plaatste in het verleden
de aanleg van de fietssnelweg al
herhaaldelijk op de agenda, maar het
schepencollege zette het dossier telkens
in de wacht. Zolang de aanvraag voor
een fietssnelweg niet erkend werd,
konden de betrokken gemeenten niet
rekenen op een volledige subsidiëring.
Het was lang wachten op een initiatief
van de provincieraad, maar blijkbaar
gaat het nu toch de goede richting uit.

Opwaardering

De plannen voor de OMA-route liggen
eindelijk opnieuw op tafel en worden
momenteel bijgestuurd. Door de OMAroute krijgt het fietsnetwerk van de
regio een opwaardering. Voor Merchtem
betekent dit dat onze scholieren veiliger
van of naar hun school kunnen fietsen.
Ook sportievelingen die gebruik
maken van de fiets voor hun woonwerkverplaatsing kunnen deze plannen
alleen maar toejuichen.

VIND ONS LEUK!
N-VA Merchtem houd je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en de leukste activiteiten
via Facebook. Bezoek dus zeker onze pagina en klik op de ‘like’-knop.
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Merchtem verstikt!
De parkeerproblemen in Merchtem nemen hand
over hand toe. Het is tegenwoordig haast onmogelijk
om een parkeerplaats te vinden als je met de wagen
in het centrum moet zijn.
Een gevolg van het gebrek aan parkeerplaatsen in de nabijheid
van winkels in het centrum van Merchtem is het wildparkeren.
Waardoor onder andere de mensen met een bewonerskaart
geen parkeerplaats in de buurt van hun eigen woning kunnen
vinden en soms een heel eind verder moeten gaan parkeren. Niet
evident voor wie een vracht boodschappen moet uitladen of voor
wie minder goed te been is.

Geen visie

De belangrijkste oorzaak hiervoor is het beleid van burgemeester en schepenen die ervoor kiezen om onze gemeente te verstedelijken door steeds meer en grotere appartementsgebouwen toe
te laten, zonder daarvoor voldoende parkeerplaatsen te voorzien.
We moeten niet onder stoelen of banken steken dat naar aanleiding van de nieuwe appartementen en ontwikkeling van de

Van Onder…
wijs
Onder de titel “Van onder…wijs”
verzamelt N-VA bestuurslid Johan
Waegeman gedachtensprokkels,
weetjes, ervaringen… over het
onderwijs in het algemeen en in
de Vlaamse rand in het bijzonder.
Dit is reeds het derde artikel in
de reeks. U wordt ook nu weer
van harte uitgenodigd om mee te
denken en te doen.
Kleuters worden in de ochtend onthaald
met luide muziek omwille van het Tomorrowland - niveau van de titularis of
interim leerkracht.
Extra rekenen en reeksen van testen
knagen aan de uurtjes muzische vorming.

Ginder-Ale-site in Merchtem centrum de verkeerschaos alleen
maar zal toenemen. We stellen vast dat het schepencollege op dit
moment geen duidelijk antwoord of plan heeft hoe men dit zal
aanpakken. Een gebrek aan visie?

Buitenschoolse lange of korte activiteiten
worden afgeschaft of tot een minimum
factuurwaarde herleid.
Pyjamafuiven, stoeten met toeters en
bellen en rockfestivals georganiseerd
door o.a. banken stimuleren de kuddementaliteit. Waar is er nog ruimte voor
creativiteit en spontaneïteit? Je zou als
kind al voor minder depressief, uitgeblust
of opgebrand, gestresseerd geraken!
Maar ook voor de gemotiveerde leerkracht komt kwalitatief onderwijs pas
op de tweede plaats. Planlasten, doelstellingen, leerplannen ... stapelen zich op
tot in het absurde. De taak van zorgleerkrachten is veeleer het archiveren van de
zorgkinderen in plaats van problemen te
voorkomen.
Dat is de realiteit van het onderwijs
vandaag. Het wordt misschien tijd dat de
getalenteerde leerkrachten, de denkers,
de durvers en de doeners hun begeleiders,

directie, inrichtende machten van uit het
veldwerk kunnen evalueren... Zij hebben
soms meer te bieden dan wat hen overkoepelt. Zin om mee te werken aan een
“UITLAAT voor Leerkrachten en Ouders” die het ANDERS en VEEL BETER
willen, durven, denken en mogen doen?
Stuur je ideeën naar
johan.waegeman@n-va.be

Johan Waegeman,
bestuurslid

Gespreksavond met Jan Jambon
Samen met de N-VA-afdelingen van Opwijk, Asse, Londerzeel en Wemmel organiseert
N-VA Merchtem op 9 november een gespreksavond met als gast Jan Jambon. Minister
Jambon zal spreken over actuele thema’s, maar aangezien het nog vroeg dag is, kan
niemand nu al zeggen wat er op dat moment – begin november – actueel zal zijn!
Wij hebben de grote feestzaal in Brussegem vastgelegd. U bent alvast van harte
uitgenodigd!

merchtem@n-va.be
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Bestuurslid in de kijker:

Greet Faes, ondervoorzitster
Waar woon je?

In de Lt. J. De Windestraat, dicht bij het centrum.
Wat zijn je hobby’s?
In de eerste plaats: mijn twee energieke jachthonden. Verder
reis ik graag – ik werd verliefd op Azië - en koken is voor mij
ook een leuke ontspanning.

Wat is je lievelingsplek in Merchtem?

Het veld tussen de Slagmolenlaan en de Koeweidestraat, daar
is er nog wat groen, zie je nog de koeien en kan je genieten van
de rust en stilte.

Heb je een levensmotto?

Profiteer van elke dag en geniet van het leven.

Waarom kies je voor de N-VA?

Het behoud van onze taal, onze dialecten en onze waarden en
normen, met respect voor iedereen. Dat vind ik terug in het
programma van de N-VA

Wat wil je graag veranderen en/of verbeteren in
Merchtem?

Ten eerste: een halt aan de verstedelijking en het beetje groen
dat er nog is behouden. Ik heb de verkeersdrukte in en rond
mijn straat in een paar jaar tijd enorm zien toenemen.

Daarnaast: Merchtem veranderen in een kwalitatieve gemeente om te wonen. Ik loop niet zo hoog op met de stempel
‘feestgemeente’. Er is immers meer dan dat.
Ten slotte, voor de hondenliefhebbers: een afgebakend terrein
waar honden samen kunnen rondlopen. Dat is een droom die
ik graag zou verwezenlijken in Merchtem.

Supervlieg
Stapel bomen op Dooren

Misschien is het u ook al
opgevallen, de grote stapel
bomen die door de mannen
van de gemeente ingekuild werden onder een berg grond op
Dooren. Een betrouwbare bron wist te vertellen dat het om een
verkeerde bestelling gaat van honderden bomen, die eigenlijk
struiken moesten zijn. Hoe gaat de gemeente dat oplossen,
vragen wij ons af. Wordt wellicht vervolgd…

Oproep:
N-VA Merchtem zoekt gemotiveerde mensen, leden zowel als
niet-leden, die ons graag willen versterken op ons eetfestijn of
bij het bedelen van huis-aan-huisbladen.
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar quizzers om een ploegje
samen te stellen waarmee we de vele quizzen in de buurt afschuimen en hier en daar ook meedoen. Daarbij is de belangrijkste motivatie: ons amuseren.

www.n-va.be/merchtem

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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