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N-VA VRAAGT RESULTAATVERBINTENIS
TAALCURSUSSEN INWIJKELINGEN
Momenteel worden anderstalige inwijkelingen door het OCMW begeleid. Tijdens dit traject dienen zij onder andere taallessen te volgen. Die taallessen zijn
zoals iedereen weet een van de belangrijkste onderdelen in het vinden van
werk en het inburgeren van vreemdelingen. N-VA Merchtem vraagt alvast een
degelijk integratieplan voor onze gemeente.

RECHTEN EN PLICHTEN
Om het belang te onderstrepen van de kennis van het Nederlands zal de nieuwe
Vlaamse Regering er werk van maken om tijdens de begeleiding in dit traject de
anderstalige niet alleen te vragen om de lessen effectief te volgen maar zal de
kandidaten vragen ook effectief een resultaatsverbintenis aan te gaan. Dit kan alleen maar een extra stimulans en beloning zijn voor deze nieuwe Merchtemnaren
die zich hiervoor engageren.
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Roger Van Bael

Culturele en etnische diversiteit in onze samenleving is een feit. Cijfergegevens
uit het onlangs verschenen cijferboek 2014 van de studiedienst van de Vlaamse
Regering duiden dit nogmaals aan. In de Vlaamse Rand is 31% van de inwoners
van buitenlandse
origine. Ook onze
gemeente ontsnapt
hier niet aan.

ACTIE NODIG
Volgens een schrijven van Agentschap
Binnenland bestuur
zou onze gemeente
principieel kunnen
genieten van een
jaarlijkse integratiesubsidie van 58.165
euro. Daartegenover
staat natuurlijk wel
dat men verwacht
dat er een degelijk integratieplan wordt opgesteld door de gemeente. De N-VA
vraagt actie van de bevoegde schepen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wanneer het stof is gaan liggen
De zogenaamde ‘moeder aller verkiezingen’ is ondertussen al
een poosje achter de rug en de nieuwe Vlaamse Regering
onder leiding van minister-president Geert Bourgeois (N-VA)
is van start gegaan. Hoe was uw stemgedrag in onze gemeente? Hoe verhouden de vier grootste Vlaamse partijen
zich tegenover mekaar in onze gemeente rekening houdend
met de uitslagen voor het Vlaams Parlement?

(bron: FOD binnenlandse zaken)

We baseren ons hiervoor enerzijds op het gegeven dat zowel Groen, Open Vld, CD&V en de N-VA afzonderlijke fracties vormen in de gemeenteraad en anderzijds op het feit dat deze vier partijen kandidaten hadden voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.
Onze analyse leverde het volgende resultaat op: Groen blijft verkiezing na verkiezing een quasi gelijke score neerzetten. CD&V gaat stelselmatig achteruit. Open Vld (LVB) slaagt erin om in onze gemeente de grootste partij te blijven.
We stellen echter vast dat burgemeester De Block de helft van zijn voorkeurstemmen kwijtspeelde ten opzichte van
zijn persoonlijk resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012. De N-VA is de grootste stijger en breekt ook in
Merchtem door de grens van 30 %.

Veiliger kruispunt gewenst
Van bij de aanleg van de Luitenant Jules De Windestraat is er een gevaarlijke situatie
ontstaanter hoogte van het kruispunt met de Mieregemstraat. Op de parkeerstrook in
de Mieregemstraat heeft men van in het begin als veiligheidsmaatregel de eerste twee
parkeervakken weggenomen door middel van een parkeerverbod. Zo kregen de
bewoners een beter zicht om veilig de Mieregemstraat op te kunnen rijden.
Maar spijtig genoeg wordt daar geen aandacht aan geschonken met de nodige gevaren
tot gevolg, ook rekening houdend dat de voorrangsregel van toepassing is. Tijdens het
eerste buurtfeest beloofde de bevoegde schepen om een oplossing uit te werken. De buurt
blijft sindsdien tevergeefs op een oplossing wachten.

Paaltjes
Op de laatste vergadering van de GECOMO (gemeentelijke commissie mobiliteit) bracht
de N-VA de gevaarlijke situatie ter sprake. Eensgezind schaarde de volledige commissie
zich achter de oplossing om ter hoogte van het bewuste kruispunt paaltjes te plaatsen
op deze parkeervakken. Hierdoor wordt de zichtbaarheid voor het aankomend verkeer
sterk verbeterd en wordt de kans op een ongeluk aanzienlijk verlaagd.

Politie op droog zaad…
In 2013 werd, op basis van een verkeerde inschatting, 10 miljoen teveel uitgekeerd aan de lokale politiezones.
Aanvankelijk bleek dat de regering Di Rupo het geld niet zou
terugvorderen. Net op het moment dat er bij de politie zwaar
bespaard moet worden vraagt de federale overheid 10 miljoen
euro terug van de lokale korpsen.

Minder werkmiddelen?
Zonder overleg echter besliste de federale overheid om de som
van de maandelijkse toelagen vanaf augustus 2014 te verminderen. Hierdoor moeten de plaatselijke politiezones nu halsoverkop op zoek naar bijkomend budget om de rest van het
jaar vol te maken. Klap op de vuurpijl is echter dat de lokale
zones ondertussen al jaren wachten op ongeveer 80 miljoen
euro van de geïntegreerde politie.
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Afschakelplan elektriciteit: Bestaat er een plan B?
Er is al heel wat geschreven over
de mogelijke stroomonderbrekingen
in de winterperiode. Tijdens de
gemeenteraad van augustus plaatste
onze fractie dit item op de politieke
agenda. De N-VA wil dat het
gemeentebestuur snel een degelijk
plan uitwerkt dat onmiddellijk kan
uitgerold worden indien nodig.

Visie
Wij pleiten voor een breed gedragen
gemeentelijke visienota omtrent lokale
energievoorziening. Tevens dienen alle

mogelijkheden onderzocht te worden
om een realistisch beleid te kunnen
voeren gericht op duurzame energie,
waarbij zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren.

Prullenmand
Wij herinneren ons het project rond
energieopwekking via waterkracht op
de Grote Molenbeek. Een project dat
in 2011 met grote trom werd aangekondigd in de pers en waar ondertussen al menige euro’s aan besteed
werden voor ‘onderzoek’. Dit project

zou twee jaar later in gebruik kunnen
worden genomen doch is ondertussen
verwezen naar de prullenmand.

Recept voor belastingverhoging
Minder inkomsten en meer schulden op de rug van de inwoners. Dat is de conclusie die de N-VA trok uit de cijfers
van de jaarrekening 2013. Een zeer verontrustende wending.
De uitstaande schuld van onze gemeente is het afgelopen
jaar met 13,9 % gestegen. Daarmee is de uitstaande schuld
per inwoner nu gestegen tot 1 230 euro. De jaarlijkse financiële last per inwoner is op twee jaar tijd gestegen met
11,31 %. Daartegenover staat de dalende trend in de inkomsten uit de personenbelasting. Die daalt met 8,2 %. Nochtans stijgt het aantal inwoners in onze gemeente jaar na jaar.

Nieuwbouw Technische school
Ter hoogte van de technische school staat geruime tijd
een bord met de aankondiging ‘hier bouwt de gemeente weldra een nieuwe technische school.’ Tijdens
gemeenteraadszitting van mei 2013 werd het dossier
nieuwbouw Technische school door de oppositie op de
agenda geplaatst en dit naar aanleiding van het uitblijven van de aanbesteding toen zes maand na de aannemingsvoorwaarden (november 2012).

Hoelang nog wachten?
Volgens het meerjarenplan van de huidige bewindsploeg mag onze gemeente zich zeker positioneren als
onderwijsgemeente. Maar dat zo’n belangrijk bouwdossier van een school op de lange baan geschoven
worden vinden we onaanvaardbaar. We zijn nu opnieuw anderhalf jaar verder. De N-VA vraagt dat er
actie wordt ondernomen in dit dossier.
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Onduidelijkheid blijft
Voor het lopende jaar gaat het schepencollege ervan uit dat
er extra 830 000 euro of 17 % meer inkomsten zullen zijn
van personenbelasting. Een onrealistisch bedrag, vinden
we. We vragen ons ook af hoe men dit zal realiseren.

Belﬁus
Uit een Belfius studie die de N-VA kon inkijken blijkt dat
Merchtem behoort tot de 15 % slechtste leerlingen van
Vlaanderen. Verontrustend is dat in 2018, op het einde van
deze legislatuur, de gemeente nog steeds een terugkerend
tekort zou hebben.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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