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MERCHTEM
N-VA MERCHTEM
WENST U EEN
GELUKKIG EN
GEZOND

2015!

CHAMPAGNE VOOR DE MERCHTEMNAAR!

V.U.: Stefaan Segers - Breestraten 59 - 1785 Merchtem - info@n-va.be

Laat ons beginnen met u allemaal ‘proficiat’ te wensen. Onlangs kon u in de
kranten lezen dat het gemiddelde inkomen van de Merchtemnaren tot de hoogste van de streek behoort. Hierdoor vloeit een aanzienlijk deel van de personenbelastingen naar Merchtem. Deze verdienste mag op het conto van de
hardwerkende Merchtemnaar geschreven worden. Aangezien u deze inspanning
dankzij hard werken geleverd hebt, mag u uiteraard vragen dat met uw belastinggeld omzichtig wordt omgesprongen.

PLAT WATERTJE VOOR HET OPEN
VLD-BESTUUR
De waarheid is dat 2015 een financieel
moeilijk jaar wordt voor onze gemeente.
De rekening is gemaakt en het wordt
zeer krap. Dit jaar is er amper 16 000
euro op overschot. We weten ook dat
we de komende jaren een lening van
8 150 000 euro moeten afbetalen.

www.n-va.be/merchtem

Maar geen nood: de meerderheid heeft
haar plan B al klaar. Zo zet ze het
Merchtemse patrimonium nog verder in
de uitverkoop (pastorijen van Brussegem en Ossel).
Het baart ons zorgen dat onze burgemeester uitspraken doet als “het is toch
maar 100 000 euro” als het over budget-

taire onderwerpen gaat. De bodem van
de geldkist is bereikt en nu is het schepencollege de kist aan het verkopen. We
hopen maar dat het huidige bestuur
binnenkort geen mensen in de uitverkoop zet.

LANGETERMIJNVISIE
Voor zij die regelmatig een gemeenteraad bijwonen is het al lang duidelijk.
De N-VA beschikt ook in Merchtem
over een ploeg die blijk geeft van dossierkennis en kritisch denken. Een ploeg
die er ook in slaagt om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn onze voorstellen om de
stationparking uit te breiden of om de
veiligheid van kinderen in het verkeer
te verhogen door het aanleggen van
fietsstraten.
De N-VA is ook de ploeg die tegengas
geeft wanneer het schepencollege nog
maar eens een nieuwe pestbelasting wil
invoeren voor onder andere bakkers
met een broodautomaat of boeren met
een aardappelautomaat.
De ploeg van N-VA Merchtem zal ook
in 2015 klaarstaan om op te komen voor
uw toekomst.
Wij wensen u alvast een gelukkig en gezond 2015!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

”Het is toch maar 100 000 euro”
Op een van de vorige gemeenteraden stond een wijziging
van de budgetten op de agenda. In het gedeelte over de
nieuwe investeringen ging het volgens de bevoegde schepen om een wijziging van 2 000 euro. Maar volgens
N-VA-gemeenteraadslid Nele De Block betrof de totale
budgetwijziging 100 000 euro.
De schepen snauwde dat gemeenteraadslid De Block dergelijke vragen en opmerkingen niet op de gemeenteraad
moest stellen. Dit was het sein voor de burgemeester om
ten aanval te trekken. Hij daagde het N-VA-gemeenteraadslid uit om de verschillende begrotingswijzigingen dan
maar op te noemen. Hierop overliep het Nele De Block alle
bewuste posten gaande van plaspalen tot het Aquafin-

project. Duidelijk van zijn stuk gebracht door de dossierkennis van gemeenteraadslid De Block kon haar naamgenoot burgemeester De Block enkel nog uitbrengen dat het
dan toch ‘maar’ over 100 000 euro gaat …

Dictatuur? Neen, bedankt!
Zoals ondertussen algemeen geweten
is, kampt het gerecht in België met
een gigantische achterstand. Het parket zegt over te weinig tijd en middelen te beschikken om misdrijven
efficiënt te kunnen bestraffen.
Daarom stelden rechters voor om zogenaamde kleine overtredingen,
zoals voor de eerste maal een diefstal

plegen, door burgemeesters te laten
bestraffen. De burgervader zou dus
tevens ook rechter mogen spelen in
zijn eigen gemeente.
In een interview dat Radio 2 afnam bij
verscheidene burgemeesters waren de
meningen vrijwel allemaal afwijzend.
Ook Maggie De Block zei in De Ze-

vende Dag dat een politica niet als een
keizerin over mensen mag oordelen.
De Merchtemse burgemeester echter,
nochtans een zelfverklaard tegenstander van GAS-boetes voor jongeren,
zag dit wél meteen zitten. Blijkbaar
speelt hij graag aanklager én rechter.

N-VA pleit voor fietsstraten
Tijdens de gemeenteraadszitting van november 2014 stelden onze N-VA-gemeenteraadsleden voor om het concept
van de fietsstraten uit te rollen in onze gemeente. Er zijn
volgens ons voldoende redenen om een gedeelte van de
Stationstraat (van Krekelendries tot aan de Spiegellaan)
en van de Peperstraat (van de Spiegellaan tot parking station) om te dopen tot fietsstraten.

Veilig naar school en station
Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt tijdens de spitsuren
door een groot aantal fietsers - leerlingen en pendelaars van deze straten gebruik gemaakt. Het aanleggen van een
fietsstraat is dan ook het overwegen waard met het oog op
de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het is een
straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn.
Motorvoertuigen zijn toegestaan mits het in
acht nemen van specifieke verkeersregels ten
aanzien van de fietsers. Het concept is sinds 13
februari 2012 officieel opgenomen in de wegcode.

Voorstel wordt besproken
In deze legislatuur werden in verband hiermee bepaalde beleidsdoelstellingen vastgelegd. Dit initiatief kan perfect een plaats
krijgen in het kader van ‘Merchtem verhoogt
de verkeersveiligheid’. De N-VA is dan ook tevreden dat dit voorstel zal worden voorgelegd
ter bespreking in de Gecomo (Gemeentelijke
Commissie Mobilitieit).

merchtem@n-va.be

Recept voor belastingverhoging
Het wordt krap de volgende maanden. Dat houdt in dat de
meerderheid in Merchtem moet kiezen tussen drie mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is dat er geschrapt wordt
in de uitgaven. Maar dat zal men niet willen doen omdat
het niet past in de goednieuwsshow die burgemeester en
schepenen zo graag opvoeren.
Ten tweede kan men kiezen voor een verdere uitverkoop
van het patrimonium. Een keuze die veelvuldig werd gebruikt door de toenmalige paarse regering van Verhofstadt,
maar die nu ook in Merchtem in de lucht hangt.
Derde en laatste optie is een belastingverhoging voor de
Merchtemnaar. Maar hiertegen zal de N-VA zich blijven
verzetten.

N-VA vraagt meer parking aan station
blauwe zone zal er echter toe leiden dat het moeilijker
wordt om de auto in de buurt van het station te parkeren.
Met als gevolg dat het station minder gebruikt zal worden,
er meer verkeer op de weg komt en de files weer een stukje
langer worden. Bovendien kan een daling van het aantal
treinreizigers vanuit Merchtem ertoe leiden dat in het station op termijn minder treinen zullen stoppen of, in het
slechtste geval, een sluiting kan volgen.
Het zou logischer zijn dat de gemeente Merchtem een stuk
grond aankoopt om de stationsparking uit te breiden.

Een van de agendapunten op de laatste vergadering van
de GECOMO (Gemeentelijke Commissie voor Mobiliteit) ging over de uitbreiding van de zone kort parkeren
(blauwe zone) in de Stationsstraat.

Sommige inwoners
passen op hun manier een
mouw aan het
parkeerprobleem
in Merchtem.

Dit onderwerp was op de agenda geplaatst na de terechte
opmerkingen van verscheidene inwoners van de Stationsstraat. Door de vele pendelaars die in Merchtem de trein
nemen kan de stationsparking de toevloed van auto’s niet
meer aan en moeten heel wat reizigers hun wagen in de
straten rond het station parkeren. Het uitbreiden van de

Uitverkoop gaat sneller en sneller
Bij de voorstelling van de meerjarenplanning van het
schepencollege was al duidelijk dat een groot deel van
het Merchtemse patrimonium moest verkocht worden
om de financiële toestand van de gemeente positief te
houden. Die uitverkoop blijft aanhouden.
Blijkbaar moet er uitgekeken worden naar extra inkomsten en moet men overgaan tot extra verkopen. Om hieraan tegemoet te komen wil de LVB (Open Vld) overgaan

www.n-va.be/merchtem

tot de verkoop van gronden in Peizegem. Als het van de
meerderheid afhangt wil men binnenkort ook nog de
pastorijen van Brussegem en Ossel in de etalage plaatsen.
Willen we nog een dorpsgevoel in Merchtem behouden,
moet dit bestuur stoppen met de uitverkoop en vooral
snoeien in de uitgaven.

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
verheid
We maken de ooverheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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