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MERCHTEM
Nieuwjaarswensen

Bij de start van dit
nieuwe jaar wenst de
Merchtemse N-VA-ploeg
u allen het allerbeste toe in

2014!

Een goede gezondheid en
succes op alle gebied.

V.U.: Stefaan Segers - Breestraeten 59 - 1785 Merchtem

Daar klinken we op!

N-VA MERCHTEM VERHINDERT BELASTINGVERHOGING
Wie tijdens de gemeenteraad van december 2013 aanwezig was op de voorstelling van de meerjarenplanning (= wat onze gemeente de komende zes
jaar gaat doen en hoe ze dat gaat betalen) heeft het duidelijk gehoord:
volgens het schepencollege komt er geen belastingverhoging.
Toen de N-VA naar buiten bracht dat het schepencollege een studie had besteld
waarin becijferd werd wat een belastingverhoging zou opbrengen voor de gemeentekas, kon de bestuursmeerderheid natuurlijk niet anders dan in alle toonaarden ontkennen dat er ooit sprake zou zijn van méér belastingen voor de
Merchtemnaar. Of hoe de N-VA vanop de oppositiebanken het college van burgemeester en schepenen kon overtuigen om geen verhoging van de belastingen
door te voeren.

UITVERKOOP
In de loop van deze legislatuur zal men
zeer aandachtig moeten zijn om te voorkomen dat onze gemeente niet financieel
ontspoort. De N-VA pleit voor grote
controle langs de uitgavenzijde. Alle posten langs de uitgavenzijde dienen
nauwkeurig onder de loep genomen te worden.
De meerderheid kiest echter voor een ‘actief patrimoniumbeleid’. Dat bestaat
erin om de tekorten in de gemeentekas aan te vullen met de uitverkoop van het
gemeentelijk patrimonium. We lijsten deze jaarlijkse inkomsten even voor u op.
In 2014 verkoopt Open Vld allerhande Merchtemse eigendommen voor een
totaal van 1 100 000 euro. In 2015 rijft men op dezelfde manier nog eens
1 750 000 euro binnen. In 2016 rekent men opnieuw op 1 250 000 euro
inkomsten via de verkoop van gronden.
Het jaar nadien in 2017 hoopt men opnieuw op 1 450 000 euro extra inkomsten,
om in 2018 te eindigen met nog een laatste schijf van 2 000 000 euro. In totaal
hoopt men dus op deze manier gedurende deze legislatuur 7 550 000 euro
inkomsten te verwerven.

FALEND BELEID?
Wanneer een bestuur zich op dergelijke eenmalige maatregelen moet beroepen,
geeft ze toe dat haar beleid faalt. Men wil simpelweg meer geld uitgeven dan er
voorhanden is. Volgend gezegde is hier dan ook van toepassing: “Iedere dwaas
kan geld verdienen, maar er is een verstandig mens nodig om het uit te geven”.

www.n-va.be/merchtem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Investeren in integratie
De N-VA kan zich in de beleidsdoelstellingen (lees: slogans) van
het meerjarenplan van de huidige
bestuursmeerderheid terugvinden
doch de invulling is weinig ambitieus. Wij hopen dat het meerjarenplan in de loop van deze legislatuur
bijgestuurd zal worden.

anderstaligen blijft verder aangroeien
in onze gemeente. Wij pleiten ervoor
om nieuwe anderstalige inwoners actief te stimuleren om onze taal te
leren. Hierbij dient de gemeente
nieuwe initiatieven te ontwikkelen en
financiële middelen ter beschikking
te stellen.

Wij vinden het bijzonder spijtig dat er
geen enkel actiepunt en geen enkele
letter terug te vinden is in het meerjarenplan rond initiatieven in verband
met het behoud en versterking van
het Vlaamse karakter van onze gemeente. Momenteel telt onze gemeente niet minder dan 78
nationaliteiten en de instroom van

ZEEPBEL?
Hiervoor kijken we in de richting van
de schepen van Vlaamse Aangelegenheden waarvan we na één jaar toch al
minstens een aanzet van actieplan
hadden verwacht. Of is deze bevoegdheid een zeepbel? De N-VA
pleit in ieder geval voor een spoedige
oprichting van een werkgroep

Vlaams beleid in onze gemeente.
Een slogan in het gemeentehuis ‘hier
spreken wij Nederlands’ is onvoldoende. Investeren in integratie is
ook investeren in een leefbaar en aangenaam Merchtem.

Jeugd buitenspel gezet?
Of hoe Open Vld en CD&V de leden van de jeugdraad voor hun (politieke) kar willen spannen. De verkiezing van de vertegenwoordiger voor
de jeugd in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)
was een beschamende vertoning. Het talrijk opgekomen publiek werd
door sommige gemeenteraadsleden van de meerderheid op een onheuse manier behandeld. De oproep vanuit de
jeugdraad om de door hun naar voor geschoven kandidaat te steunen werd helemaal genegeerd.

Opmerkelijke houding
Opmerkelijk was ook de houding van de voorzitter van de nationale jeugdraad (nota bene lid van de bestuursmeerderheid), die in dit debat zweeg in alle talen.
De N-VA keurt het politieke spel, waarbij men afgevaardigden van groeperingen in wil betrekken, volledig af. “Tijd
voor verandering”, ook in onze gemeente!

Weetjes
Op vraag van N-VA-raadslid Nele De Block zijn bruine huisvuilzakken aan
de balie van het gemeentehuis nu ook per stuk te koop. Op die manier kunnen mensen voor wie de aankoop van een hele rol huisvuilzakken te duur
uitvalt, toch geholpen worden.

Openheid van bestuur?
Niet in Merchtem. Want wil je foto's nemen of een video-opname maken tijdens de zitting van de gemeenteraad, dan moet je voortaan eerst toestemming vragen aan de gemeenteraadsvoorzitter. De N-VA vreest voor willekeur van de
gemeenteraadsvoorzitter. Nochtans is een van de hoogste waarden in een democratie:
openbaarheid van bestuur.

merchtem@n-va.be

Merchtems rusthuis straks onbetaalbaar
In ons vorig nummer wezen we op
de bijzonder hoge schuldenberg die
het OCMW-bestuur opbouwde.
Vandaag geven we u mee wat dit beleid aan de bewoners van het rusthuis kost.
Natuurlijk moet een vergelijking op
een eerlijke manier gebeuren, dus we
mogen geen appelen met citroenen
vergelijken. We leggen de maandelijkse kostprijs van het Merchtems
rusthuis dan ook naast die van andere recent gebouwde OCMW-rusthuizen in de buurgemeenten.

Gemiddeld 21 % duurder
De huidige basisprijs (zonder bijkomende kosten voor verzorging) voor
rusthuisbewoners uit onze gemeente
is momenteel 61,55 euro per dag. Dit
komt neer op een maandelijkse kost
van 1 846 euro. Wanneer we dit vergelijken met andere gelijkwaardige
OCMW-rusthuizen in onze buurgemeenten komt dit neer op een maandelijkse extra kost voor onze
rusthuisbewoners van 326 euro. Ons
rusthuis is dus gemiddeld 21,2 %
duurder dan rusthuizen uit Meise,
Londerzeel, Opwijk waar de prijzen

variëren tussen 1 488 euro en 1 520
euro per maand.

Jaarlijkse 3 912 euro extra
Dat betekent dat een Merchtemse
rusthuisbewoner (of zijn/haar kinderen) jaarlijks voor een extra jaarlijkse
uitgave van 3 912 euro staat. Het spijtige gevolg is dat meer en meer getogen Merchtemnaren niet langer meer
in staat zijn deze factuur te betalen.

Mandataris in de kijker: Greet Faes
• Naam: Greet Faes
• Geboren: 12 augustus
1983
• Woonplaats:
Lt. J. De Windestraat 2
• Beroep: bankbediende
• Voor N-VA Merchtem:
Ondervoorzitter N-VA, lid
autonoom gemeentebedrijf (AGB), lid gemeentelijke commissie voor
mobiliteit (GECOMO)
Mijn keuze voor de N-VA: de N-VA is de partij waar ik
mij persoonlijk het beste in kan terugvinden. Het programma is doelgericht om een betere toekomst te creëren
voor onze kinderen. Er is inderdaad een structurele verandering nodig om vooruit te komen, in plaats van steeds
achteruit te gaan. Ik ben het er volledig mee eens dat er

bijvoorbeeld een eenvoudiger belastingstelsel moet
komen. Wie werkt moet worden beloond en niet worden
bestraft.
Mijn aandachtspunten:
• het Vlaamse karakter van onze gemeente behouden
• betaalbare wonen in de eigen gemeente
• anderstaligen ondersteunen bij een goede inburgering
in onze gemeente (onder andere aanbieden lessen Nederlands)
• financieel beleid: de ‘tering naar de nering’ zetten,
zowel op gemeentelijk - als overheidsniveau
Vrije tijd:
• wandelen met mijn hond
• reizen
• grote interesse in Oosterse landen
• tuinieren

Van feestgemeente naar slaapstad
Merchtem wordt te klein, volgens burgemeester en schepenen van onze gemeente. Zoals uit hun toekomstplannen
blijkt vinden zij dat Merchtem moet groeien: maar liefst 1 000 nieuwe inwoners moeten erbij komen. Van deze
doelstelling willen ze zelfs een prioriteit maken! Dat dit ook een enorme verkeerstoename voor Merchtem betekent, daar is in de planning geen rekening mee gehouden. Men heeft er wel over nagedacht, maar de conclusie
was dat er geen oplossing voor dit probleem te vinden was.

Help, ik kan het niet !
Er zijn nog een aantal zaken waar de meerderheid (Open Vld) met de handen in het haar zit. Neem nu de problematiek inzake sociale woningbouw (waar onze gemeente momenteel tot de slechtste leerlingen behoort). Hier
roept burgemeester De Block zelfs de N-VA ter hulp om via de nieuwe N-VA-mandatarissen bij sociale huisvestingsmaatschappij Providentia mee een oplossing te vinden om het tekort aan sociale woningen binnen onze
gemeente aan te pakken.

www.n-va.be/merchtem

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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