
Uw N-VA-vertegenwoordigers staan voor u klaar
Wist u dat N-VA Merchtem drie gemeenteraadsleden en één vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst telt? Zij staan ter beschikking voor al uw vragen en suggesties. Neem gerust contact met hen op. 
Ze behandelen uw bericht steeds met de nodige aandacht en discretie. 

N-VA Merchtem staat voor een welvarend, ondernemend, Vlaams, en veilig Merchtem. Daarvoor blijven onze 
mandatarissen ijveren. U kan op hen rekenen!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Een samenwerking tussen gemeente Merchtem en de lokale handelaars.
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Welkom!
Kom hier 

Nederlands 
oefenen.

Wij spreken graag 
Nederlands

met jou.

“

met jou.
Gemeentelijk erfgoed beter beschermen (p. 2) Start campagne: spreek Nederlands in Merchtem (p. 3)

Betaalde u ook te veel in het containerpark? 
Alerte Merchtemnaren stelden afgelopen zomer vast dat ze 
na een bezoek aan het containerpark enkele tientallen euro’s 
kwijt waren. Een defect aan de weegbrug, zo werd gezegd. 
N-VA Merchtem kreeg bijzonder veel opmerkingen over het 
probleem en ging daarom op onderzoek uit. 

De oorzaak bleek een probleem met een stalen bak te zijn. Die 
schuurde tegen de zijwand van de weegbrug. Dat gaf problemen 
bij de registratie van het correcte begingewicht. Intussen is het 
probleem hersteld. 

Fout rechtzetten
Wie ging reclameren, mocht zijn betaalbewijs achterlaten. 
Het te veel betaalde bedrag werd enkele dagen later als krediet 
toegevoegd op uw identiteitskaart. Maar wat met de inwoners 
die de fout niet hebben opgemerkt? Zullen zij hun geld 
automatisch terugkrijgen? 

Wie hierover vragen heeft, wendt zich best tot de dienst 
Omgeving van de gemeente of tot Intradura.

Door een defect aan de weegbrug betaalde u al snel enkele tientallen euro’s 
om een ‘pruts’ naar het containerpark te brengen.

Tom Van Gestel
•  Fractieleider in de gemeenteraad
•  Area Manager
•  tom.vangestel@n-va.be 
•  0468 00 88 95

Reinhoud De Bosscher
•  Gemeenteraadslid
•  Student rechten
•  reinhoud.debosscher@n-va.be
•  0479 07 20 71

Jean De Block
•  Gemeenteraadslid
•  Gepensioneerd
•  jean.deblock@n-va.be 
•  0468 28 89 71

Lieve Vanderstraeten
•  Lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst
•  Gepensioneerd
•  lieve.vanderstraeten@n-va.be
•  0485 10 20 20

Merchtem
merchtem@n-va.be N-VA Merchtemwww.n-va.be/merchtem
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Nooit meer Villa Alice?
N-VA doet voorstel om gemeentelijk erfgoed beter te 
beschermen
Het gebakkelei over de sloop van Villa Alice zit nog vers in het geheugen. De sloop is intussen voltooid, de rest is geschiedenis. 
Om in de toekomst te vermijden dat waardevol erfgoed moet wijken voor projectontwikkelaars, stelde N-VA Merchtem voor om 
al bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan rekening te houden met voorschri� en die gelden voor erfgoed.

De bevoegde schepen ging in op ons voorstel en in de schoot van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening werd in samenwerking 
met de Heemkring Soetendaelle een werkgroep ‘Erfgoed’ opgericht.

Belangrijke stappen
Die werkgroep lijstte al tal van historische waardevolle elementen 
(gebouwen, gevels …) in Merchtem-Centrum op. In een volgende stap 
worden die opgenomen in de voorschriften die zullen gelden in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Vlaams en landelijk karakter behouden
N-VA Merchtem wil de huid van de beer niet verkopen voor hij is gescho-
ten, maar wij menen wel dat hier een kentering tegenover het verleden is 
ingezet. We blijven er – ook vanuit de oppositie – álles aan doen om het 
Vlaamse en landelijke karakter van onze gemeente te behouden.

Gemeentebestuur blundert bij werken Windberg 
en verkeerssituatie Hamme
Het gemeentebestuur schoot veel te laat in actie bij de werken op de Windberg en drong bij Wemmel onvoldoende aan op een 
werkbare oplossing voor Merchtem. Wat volgde was een potje paniekvoetbal, met een aaneenschakeling van ondoordachte 
beslissingen. 

Het gemeentebestuur vond er in eerste 
instantie niets beter op dan Hamme af 
te sluiten. Hammenaren die in Wem-
mel moesten zijn, moesten een omweg 
van maar liefst veertien kilometer 
maken. Vervolgens werd het roer 
omgegooid en werden er met de natte 
vinger rare, incoherente beslissingen 
genomen. Om het falende beleid te 
verzachten en te rechtvaardigen en 
om een indruk van inspraak te geven, 
werden daarna te pas en te onpas 
enquêteformulieren in de brievenbussen 
in Hamme gedropt. Daarbij verstrekte 
de gemeente soms zelfs foute infor-
matie.

Dure camera’s, weinig boetes
De gemeente probeerde dan het sluip-
verkeer in de smalle Sint-Guduladreef 
te beperken met de plaatsing van dure 

ANPR-camera's. Die camera's – die 
40.000 euro per jaar kosten – werden 
aangegeven met een onopvallend, 
niet-officieel bord dat wel door kleu-
ters gemaakt leek te zijn. Mensen van 
Hamme en enkele straten in Ossel 
en Wemmel konden hun voertuig op 
een witte lijst laten plaatsen, anderen 
zouden beboet worden. Ook daarover 
werd zeer slecht gecommuniceerd.

Hoewel heel veel voertuigen de 
camera's passeren, werd bovendien 
naar verluidt slechts een minimum 
aan boetes uitgeschreven.

De Merchtemnaren verdienen beter 
dan de incoherente en ondoordachte 
beslissingen en de warrige communi-
catie die als een rode draad door heel 
dit verhaal lopen.

Dure camera’s die sluipverkeer moesten tegengaan, 
leverden naar verluidt slechts enkele boetes op. 

Villa Alice moest plaatsmaken voor appartementen. 
Een jammere zaak. 

merchtem@n-va.be
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In het belang van 
Merchtem spreken 
wij hier Nederlands! 
U toch ook?
We stellen helaas vast dat in Merchtem steeds meer vreemde 
talen worden gesproken op plaatsen waar men verwacht 
alleen Nederlands te horen. In oktober vorig jaar stelde de 
N-VA daarom voor om een affichecampagne te starten die 
mensen moest aanmoedigen om Nederlands te spreken. 
De gemeenteraad keurde dat voorstel unaniem goed en het 
schepencollege zou de campagne uitwerken. Na een jaar is 
het eindelijk zover.

Bestel een affi che
De affiches worden 
verspreid via de 
Merchtemse handelaars. 
Wilt ook u een affiche 
ophangen? Bestel ze dan 
gratis via de webpagina 
van de gemeente.

Gemeentebestuur koopt huis 
in Bogaerdstraat … om het 
vervolgens af te breken
De gemeenteraad zette recent het licht op groen om de woning 
in de Bogaerdstraat 1 over te kopen van Providentia, en dat voor 
378.000 euro. Een op zich faire som voor een statige woning met 
een perceeloppervlakte van bijna 1.000 m2 in het midden van het 
centrum. Maar het schepencollege besliste om de woning af te 
breken om de centrumtuin meer zichtbaar te maken. 

Maak werk van écht duurzaam beleid
Dit bewijst opnieuw 
dat de burgemeester 
en zijn schepenen te 
genereus omspringen 
met het gemeente-
geld. Wij roepen de 
meerderheid dan ook 
op om te stoppen met 
deze ‘windowdressing’ 
en achter de schermen 
werk te maken van 
écht duurzaam beleid.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. 
U bepaalt wat ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. 
De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te 
laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.

Wilt u dat uw stem meetelt? 
Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom 
Vlaanderen? Dan hoort u 
bij de N-VA. Word nu lid via 
www.n-va.be/word-lid

Een samenwerking tussen gemeente Merchtem en de lokale handelaars.
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De affi checampagne 
die de N-VA vorig jaar 
voorstelde, is eindelijk 

gelanceerd. 

Het schepencollege 
breekt deze woning van 
378.000 euro af om de 

centrumtuin zichtbaarder 
te maken. 

Minister Weyts investeert 90.000 euro in

Vrije Lagere School Ter Dreef in Merchtem

Ben Weyts 
Vlaams minister van Onderwijs

www.n-va.be/merchtem
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


