MERCHTEM

merchtem@n-va.be I

www.n-va.be/merchtem I jaargang 2016 • nr. 1 • juni

V.U.: LIEVE VANDERSTRAETEN, HOLBEEK 65, 1785 MERCHTEM

HAAL UW VLAAMSE VLAG
IN HUIS!
Wil je op 11 juli ook je gevel versieren met
een leeuwenvlag? Je kan er bestellen op tel.
nr. 0485 10 20 20 voor 10 euro

Hallo Merchtem
Als kersverse N-VA-voorzitter van de Merchtemse afdeling wil ik graag
even toelichten wie ik ben, en wat N-VA Merchtem voor u wil betekenen.
Als geboren en getogen
Merchtemnaar van 64 jaar
jong wil ik het beste voor onze
gemeente.
Mijn opleiding als klinisch laborante heb ik spoedig achter
mij gelaten om in onze firma,
als meewerkende echtgenote
van Walter Buggenhout, mij
te ontfermen over de administratie en boekhouding.
Daarnaast is het als moeder
van vier kinderen, evenveel
schoonkinderen en oma van
veertien kleinkinderen steeds een drukke maar blije bedoening in huis.
N-VA Merchtem wil vooral zorg dragen voor de leefbaarheid in onze gemeente.
Daarbij is het essentieel dat we het Vlaamse karakter van Merchtem behouden en het
dorpsgevoel blijven stimuleren.

Verderop dit nummer:
• Nieuwbouw GTSM fors goedkoper
dankzij N-VA

•
•

Bestuurslid in de kijker
Merchtem, waar Vlamingen thuis zijn

In de (nabije) toekomst komt er in Merchtem-centrum nog heel wat bewoonbare
oppervlakte bij. Er is dus nood aan een goed uitgekiend mobiliteitsplan waar wij met
onze hele N-VA-ploeg onze schouders onder zullen zetten.
Verder ben ik een absoluut voorstander van kangoeroewoningen. Dit geeft de ‘stilaan
ouderen’ onder ons nog een menswaardige toekomst!
De verdere infiltratie van Brussel in Merchtem wil ik een halt toeroepen. Ik blijf het
idee van een onafhankelijk Vlaanderen koesteren.
Heeft u suggesties of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Samen met jullie en met ons nieuw bestuur gaan we er een positief verhaal van maken!

Vind ons leuk op Facebook
(N-VA Merchtem)

Lieve Vanderstraeten
Lieve.vanderstraeten@n-va.be
0485 10 20 20
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Nieuwbouw GTSM fors goedkoper dankzij N-VA
Dankzij de btw-verlaging die N-VA-minister Johan Van Overtveldt wist door te voeren voor de nieuwbouw
van scholen, daalt de kostprijs voor de Technische School in Merchtem met maar liefst 500 000 euro.
13 jaar geleden hoorden
we in de goednieuws-show van het
gemeentebestuur dat de
oude containerklassen
eindelijk zouden
plaatsmaken voor
een nieuwbouw.
Zoveel jaren later is
er nog geen baksteen gelegd. Sterker nog, er is officieel nog niet
geweten wie de bouw zal realiseren. Het bord “Hier bouwt de
gemeente Merchtem weldra een nieuwbouw ter vervanging van de
bestaande containerklassen” heeft na drie jaar een plaats aan de
zijkant gekregen.
Aanvankelijk werd een ontwerp opgemaakt van meer dan 6
miljoen euro. Aan het begin van de legislatuur werd het project

Veel beloven en weinig geven…
Is het schepencollege het geld dat zou gebruikt
worden om de armoede in Merchtem te bestrijden
gewoon ‘vergeten’, of is er meer aan de hand?
Tijdens een gemeenteraad in 2014 verraste de burgemeester de
gemeenteraadsleden. De belastingverhoging op tweede verblijven
die hij invoerde zou doorgestort worden naar het OCMW, dat het
geld dan kon gebruiken om aan armoedebestrijding te doen. De
burgemeester sprak van een extra belastinginkomst van 20 000
euro.

bijgestuurd naar 3,5 miljoen. Nog duur, maar realistisch. Toch
is er anno 2016 nog altijd getalm en getreuzel. Een jaar na de
kennismaking van de bouwfirma’s hebben deze al twee keer hun
offerte moeten verlengen. Hoeveel keer zullen zij dit nog toestaan?
N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt verlaagde
intussen de btw van 21 naar 6 procent. Een groot cadeau voor
Merchtem van 500 000 euro. Het is
nu hoog tijd dat het schepencollege
zijn huiswerk afmaakt en de dooren-door rotte containers vervangt.
De leerlingen en directie wachten.
Wanneer krijgt het college eindelijk
‘goesting’ om er werk van te maken?

Nele De Block

Bestuurslid in de kijker
Johan Waegeman

Waar woon je?

In de Koolterstraat in Bollebeek:
een fijne buurt met beste buren.

Wat zijn je hobby’s?

Muziek, (de Wamblientjes, ’t
Smiske, Mogen Doen), fitness,
proberen te tuinieren, reizen,…

… doet de zotten in vreugde leven

In de commissie Financiën stelde uw N-VA-gemeenteraadslid
vast dat de belastinginkomst nu 30 000 euro bedraagt. Uit de
documenten is echter niet op te maken of dat geld ook effectief
gebruikt is om de armoede te bestrijden. De N-VA kan zich niet
van de indruk ontdoen dat het gemeentebestuur de doorstorting
naar het OCMW ‘per ongeluk’ is vergeten.

Wat is je lievelingsplek in
Merchtem?
Thuis, op mijn zonneterras

Heb je een levensmotto?

Mogen doen. Vanaf nu is er de
rest van je leven!

Waarom kies je voor de N-VA?

De N-VA is de volkspartij
bij uitstek waar iedereen zonder zuilen en oude politieke
structuren kan bouwen aan een rechtvaardiger Vlaanderen in
Europa.

Wat wil je graag veranderen en/of verbeteren in Merchtem?
Te veel feesten en gedruis brengt oppervlakkigheid
en verzuring met zich mee. Ik wil Merchtem als meer
kwalitatieve leefgemeente helpen ontwikkelen, met veel
respect voor land- en tuinbouw.

merchtem@n-va.be
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Bedankt voor bewezen diensten
Op vriendelijke maar kordate wijze werd schepen Ella De Neve
(Open Vld) ‘gepromoveerd’ tot moeder aan de haard.
En toch, zou het kunnen dat er wat anders speelt? Zou het kunnen dat een en
ander in stelling wordt gebracht? Stond de populaire Ella de plannen voor
de familiale troonopvolging in de weg?
Zou het kunnen dat de burgemeester voor zichzelf een knus
landingsplaatsje ziet in de vorm van het gouverneurschap van Vlaams
Brabant? Door mee te profiteren van de populariteit van zus Maggie
vergroot Eddie De Block immers zijn kansen.

Veel geluk Ella
De toekomst zal het uitwijzen. Wij wensen ex-schepen Ella De Neve
in elk geval het beste toe. Dat is waarschijnlijk meer dan ze van
sommigen van haar partijgenoten kan verwachten.

Merchtem:
waar Vlamingen thuis zijn

“Zalig Merchtem-en”?
Op de gemeentegrens met Wemmel werd het welkomstbord
“Merchtem waar Vlamingen thuis zijn” van onder tot boven
beklad door vandalen. N-VA stelde tijdens de gemeenteraad
voor om dit bord te vervangen.
Tot onze verwondering was het schepencollege hiertoe niet
bereid. Blijkbaar is er niemand bevoegd om hiervoor een
vergunning aan te vragen.

Stop de uitbreiding

Blijkbaar hecht het schepencollege geen waarde aan dit bord
en waar het voor staat. Liever dan
het Vlaams karakter van Merchtem
te benadrukken verkoopt het
schepencollege zijn ziel en laat de
uitbreiding van Brussel in de rand rustig
verder gaan.
Chris Leclercq

Tijdens de laatste editie van “Merchtem quizt” was één van
de vragen hoe de naam luidde van de toeristische rondrit
met golfkarretjes door Merchtem.

Merchtem Vakantieland

Hierbij kunnen geïnteresseerden voor 5 euro een rondrit
boeken bij de cultuurdienst van Merchtem en krijgen naast de
toer langs onder andere de kerk, de molen van de Passerel, de
lactovita, de hoge wei en andere Merchtemse ‘must sees’ ook
een Kriekbiertje aangeboden. Bedoeling is om zo toeristen en
nieuwe inwoners kennis te laten maken met Merchtem.

Onbekend

Enkel de ploeg “Nieuwstraat 1” waarin ook de burgemeester
zelf zetelde, kende het correcte antwoord.
Wat ons doet besluiten dat de golfkarretjes
en vooral de rondrit een slag in het water
zijn geworden.
Misschien eens iets met ezels proberen?

Greet Faes

www.n-va.be/merchtem

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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