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MERCHTEM

  N-VA stelt andere methode voor:

We vinden dat men de rolstoel niet vrij kan laten staan, omdat hij dan gestolen kan 
worden. We roepen het schepencollege wel op om gebruik te maken van een andere 
methode. “Wij denken bijvoorbeeld aan het systeem van een winkelkar, waarbij gebrui-
kers de rolstoel door middel van een muntstuk kunnen ontgrendelen”, aldus Lieven.

Toegankelijkheid rolstoelgebruikers
Op het kerkhof van Merchtem Centrum staat een rolstoel met  
dikke banden ter beschikking. Daarmee kunnen rolstoelgebruikers  
zich gemakkelijker verplaatsen op de paden met veel kiezelsteen-
tjes. N-VA Merchtem heeft wel enkele bedenkingen.

Een belemmering is dat deze rolstoel met twee sloten vastgemaakt is. Een rolstoel-
gebruiker moet eerst een opgegeven telefoonnummer bellen en dan wachten  
tot een gedienstige werknemer van de gemeente zijn werk laat staan en zich naar  
het kerkhof haast om de rolstoel te los te maken. De werknemer moet wachten tot 
de rolstoelgebruiker het kerkhof verlaat om de stoel opnieuw vast te leggen. “Dat is 
onpraktisch voor zowel de rolstoelgebruiker als de werknemer”, zegt fractieleider 
Lieven Vanderstappen.

N-VA Merchtem  
nodigt u van harte 
uit op haar  
jaarlijkse  
mosselfestijn

Kom naar ons mosselfestijn

zondag 24 september 2017
Tussen 11.30 en 16 uur

Zaal Intermezzo
Stoofstraat 34, 1785 Merchtem

  Lieven Vanderstappen 
Fractieleider
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Merchtem stapt uit waterintercommunale Vivaqua 
De Vlaamse gemeenten uit de Rand kunnen voor het einde van het jaar uit de Brusselse waterintercom-
munale Vivaqua stappen.

Enkele jaren geleden plaatste de N-VA de gebrekkige gang  
van zaken bij Vivaqua op de agenda van de gemeenteraad.  
De N-VA drong aan op de uitstap, onder meer omdat Vivaqua 
wil fusioneren met Hydrobru dat een schuldenberg heeft van 
zo’n 600 miljoen euro. 

Het zag ernaar uit dat de Vlaamse gemeenten mee zouden 
moeten opdraaien om die schuld in te lossen, en dat er geen 
geld meer zou zijn voor investeringen van Vivaqua in de 
Rand. Ook bestond de vrees dat het leidingwater daardoor 
duurder zou worden.

Nog voor het einde van het jaar kan Merchtem uit Vivaqua 
stappen. De waterbevoorrading zal daardoor niet in het  
gedrang komen.

Het dossier van de windturbines in Merchtem is niet eenvoudig. 
Niemand is tegen het principe van opwekken van windenergie, 
die helpt om de klimaatdoestellingen voor 2020 te behalen. Ook 
de Vlaamse Regering zet alles op alles om alternatieve energie 
te stimuleren en windturbines schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Het ontbreekt echter aan een duidelijk wettelijk kader. 
Zo zijn er bijvoorbeeld geen concrete richtlijnen en regels voor 
de minimale afstand tussen windturbines en woningen. Ook 
over de meting van geluidswaarden is de wetgeving allesbehal-
ve duidelijk.

N-VA Merchtem wil ook duidelijkheid wat het financiële as-
pect betreft. De vraag is wie er financiële voordelen haalt uit 
de plaatsing van de windmolens. Volgens ons zijn dat in eerste 
instantie de promotoren, die ondersteund worden met subsi-
dies. Wij vragen ons af of ook de Merchtemse gezinnen er baat 

bij hebben. Zij kunnen wel participeren in ruil voor een deel 
van de eventuele winst, maar wij vrezen dat slechts een beperkt 
aantal gezinnen die investering aankan. Wij vinden dat àlle 
Merchtemse gezinnen baat moeten hebben bij de plaatsing van 
windmolens in Merchtem.

Om de aanvraag voor de plaatsing van windturbines op de 
grens Merchtem-Londerzeel te ondersteunen, werkte Aspiravi 
een uitgebreid dossier uit. Dat dossier is volgens ons eenzijdig. 
Zo vragen we ons af of het dossier kritisch onderzocht werd.

Tot slot is het ook belangrijk om te weten of er voor een derge-
lijk project een voldoende groot draagvlak is bij de bevolking, 
wetende dat de groene energie slechts 1 procent van onze ener-
giebehoefte dekt.N-VA Merchtem vindt dan ook dat de inwo-
ners geraadpleegd moeten worden. 

Het schepencollege heeft een positief advies gege-
ven voor de plaatsing van windturbines op de kou-
ters tussen Peizegem en de Heirbaan. De windmo-
lens komen er dus. N-VA Merchtem is niet tegen 
windmolens, maar wil duidelijkheid in het dossier.

Windmolens op de 
Kouter: de visie van 
N-VA Merchtem

  Katrien Vantieghem, 
bestuurslid
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Supervlieg
De gemeente Merchtem heeft 
meer ontvangsten dan  
uitgaven. Per inwoner gaat  
het over een positief saldo 
 van 238 euro. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit lager ligt 
dan het Vlaamse gemiddelde. De gemeente kan dus nog een 
tandje bijsteken. We hopen dat dit leidt tot meer investeringen.

Het totale spaarpotje van Merchtem bedraagt 300 euro per 
inwoner. Als het goed is, zeggen we het ook. Al kunnen we 
helaas niet naast het gemiddelde in Vlaanderen kijken, dat met 
458 euro nog wat hoger ligt.

Bron: ABB – GPS Merchtem najaar 2016

Bestuurslid in de kijker:

Rik Loeckx, secretaris van 
N-VA Merchtem
Waar woon je?
Ik woon sinds 1978 in het landelijke Hamme, in een dood-
lopende straat. Mijn achtertuin grenst aan de faciliteitenge-
meente Wemmel.

Wat zijn je hobby’s?
Eerst en vooral breng ik veel tijd door met mijn echtgenote, 
onze vier kinderen en onze tien kleinkinderen. Daarnaast 
speel ik golf op de Brabantse Golf. Verder de zorg voor enkele 
damherten, pauwen, ganzen, eenden en kippen. Tot slot heb ik 
ook nog een moestuin.

Wat is je lievelingsplek in Merchtem?
Geef mij maar een van de rustige, groene kouters die slingeren 
tussen Hamme en Brussegem.

Heb je een levensmotto?
“Leef en beleef elke dag alsof het je eerste is”. Sta open voor 
nieuwe, onbekende dingen, en draag zorg voor je leefomge-
ving, want je moet er nog een leven lang in rondlopen.

Wat wil je graag veranderen/verbeteren in Merchtem? 
Ik wil graag meewerken aan een transparant, verantwoor-
delijk, toekomstgericht en Vlaamsgezind bestuur waar de 
burgers centraal staan. 

Waarom kies je voor de N-VA?
Omdat de N-VA de enige ernstige partij is die opkomt voor een 
onafhankelijk Vlaanderen en dat al sinds haar oprichting. Ik 
ben dan ook trots op mijn eerste N-VA-lidkaart, ontvangen in 
december 2001. Net als alle andere N-VA-vekozenen en manda-
tarissen, zetten wij ons in om die doelstelling te bereiken. Verder 
verwacht ik ook van alle N-VA-verkozenen, op eender welk 
niveau, dat elke beslissing en elke stap die zij nemen er een is in 
de richting van de realisatie van die doelstelling.

  Geert Deschoolmeester 
Bestuurslid 

Gemeentelijke feestzaal 
Drinkeling 10, 1785 Brussegem

DONDERDAG

9 november 
2017
20 uur

Gespreksavond met 
Jan Jambon
N-VA Merchtem verwelkomt u graag op een gespreks-
avond met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

  Secretaris Rik Loeckx geeft minister-president 
Geert Bourgeois zijn eerste golfles.
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De Vlaamse economie groeit
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


