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MERCHTEM

Multicul / flauwekul?
Komt Brussel steeds dichter bij Merchtem? Het Merchtemse schepencollege wil alleszins steeds dichter naar
Brussel toe kruipen.
Een kleine opsomming: gemeenteraadsleden die Merchtem liever een stad noemen dan een dorp, het verheerlijken
van de Brusselse metropolitane gemeenschap waartoe ook
Merchtem moet behoren, de ongebreidelde appartementsbouw die steeds meer Brusselaars naar Merchtem lokt,
de plannen om samen te werken met Brusselse nutsmaatschappijen met honderden miljoenen schulden, het bannen
van elk Vlaams symbool en het verheerlijken van een
‘Belgique à papa’.
De gevolgen laten zich raden
De gevolgen hiervan beginnen zich stilaan te laten voelen.
Het gemiddeld inkomen van de Merchtemse bevolking
daalt. Minder inkomsten voor de gemeente betekent dat
de bestaande belastingen verhoogd zullen worden.
Verplicht multiculturalisme? Neen, dank u.
Ik weet niet hoe u erover denkt, maar voor mij is het

genoeg geweest. Ik wil niet in
een opgedrongen multiculturele gemeente wonen. Het voelt
niet als een verrijking om zaken
opgedrongen te krijgen. Ik weet
ook wel dat de wereld verandert
en dat stilstaan in het verleden
achteruitgaan betekent. Maar ik
wil wel leven in een wereld die ik
ken en herken.

Stefaan Segers
Voorzitter

Bestuursverkiezingen
Dit is de laatste maal dat ik hier schrijf als voorzitter van
N-VA Merchtem. De N-VA houdt in het voorjaar 2016 zijn
driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Na zes jaar geef ik de
fakkel binnenkort door aan mijn opvolg(st)er. Ik ben er
van overtuigd dat hij/zij uit het juiste hout gesneden zal
zijn. Maar u kan er van op aan dat ik als bestuurslid mee
zal blijven ijveren om van Merchtem terug een dorp te
maken waar het goed wonen is voor iedereen.
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wenst u een pret

vlnr: Boven: Frans Faes, Lieven Vanderstappen, Geert Deschoolmeester, Steven Saerens, Rik Loeckx, Marc
Wouters, Stefaan Segers, Johan Waegeman, Lieven Stassijns, Jean De Block, Greet Faes.Onder: Chris Leclercq, Lieve Vanderstraeten, Roger Van Bael, Nele De Block.

www.n-va.be/merchtem

tig eindejaar!

Veilig op weg
De Nieuwbaan in Peizegem heringericht

De nieuwe plannen om de verkeerssituatie aan te passen betekenen een
verbetering zowel voor fietsers als automobilisten. Ter hoogte van het kruispunt Leireken / Nieuwbaan zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen en
parkeertijd met beperkte duur gelden. Ook de verplaatsing van de bushalte
is een grote verbetering.

Kerkplein heringericht

Marc Wouters en Roger Van Bael
Op het kerkplein en ter hoogte van de bassischool ‘Ten Bos’ zal een fietsstrook de veiligheid van de schoolgaande jeugd verhogen. Een volledige
aansluiting van het fietspad van de grens met Buggenhout tot de Merchtemse Kouter is dan ook mogelijk.
Tenslotte zal de verplaatsing van de bushalte naar het kerkplein de doorstroming voor het autoverkeer in goede
banen leiden.

Inzet leefloners in Merchtem

Behoort het tot de taakomschrijving van het administratief personeel om onkruid te wieden? U denkt vermoedelijk dat die wel wat beters te doen hebben. Niet
iedereen van het gemeentepersoneel was opgezet
met deze vrolijke actie in de miezerige regen. Zeker

Op zaterdag 26 september 2015 vond het jaarlijkse N-VA-eetfestijn plaats. Ondervoorzitster Greet Faes, bijgestaan door haar
kookteam, toonde opnieuw haar organisatietalent. Van voorbereiding tot dessert, alles was opnieuw piekfijn uitgewerkt tot
grote appreciatie van de talrijke aanwezigen. De steeds groeiende opkomst zal hen blijven inspireren.

Lieve Vanderstraeten, Greet Faes, 			
Stefaan Segers, Chris Leclercq.

Hier met je geld!
niet als je weet dat er stapels werk op hen liggen te
wachten in het gemeentehuis. Als klap op de vuurpijl
kwam het schepencollege even een spreekwoordelijk
handje toesteken, nèt toen de kranten langskwamen
voor een foto.

Leefloners aan de slag?

Dure onkruidwieders

Eetfestijn blijft groeien
dank u bezoekers!

Zou het niet beter
zijn om eens over de
gemeentegrenzen te
kijken waar leefloners
en langdurig werklozen
ingeschakeld worden
voor kleine klusjes zoals
bijvoorbeeld het wieden
van onkruid. Op deze
Jean De Block
manier krijgen zij de
kans om iets terug te doen
voor de maatschappij en doen zij werkervaring op
wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

De huidige meerderheid van Open
Vld heeft al meerdere belastingsverhogingen doorgevoerd. We
moeten wel toegeven dat ze het
slimmer (leper) aanpakken dan
vroeger.
Tijdens de vorige legislaturen
verhoogde het toenmalige schepencollege zowel de personenbelasting als de huisbelasting. Nu
wordt met veel poeha verkondigd
dat tijdens deze legislatuur de
belastingen niet verhogen.

Advocatenpraat

Maar nu komt de kat op de koord.
Tijdens de gemeenteraadszitting
van 28 september 2015 vernamen
we dat het schepencollege wel de
intentie heeft om retributies te
verhogen.
Wat is dan het verschil tussen
belastingen en retributies in uw
portefeuille? Enkel de naam is
anders maar voor de rest is er geen
verschil, maar u moet ondertussen
wel betalen. Advocatenpraat van
de bovenste plank.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je
bovendien tal van voordelen!

Je stem telt mee

Vivaqua, een moeras van 500 miljoen euro?
Watermaatschappij Vivaqua maakt zich op om te fusioneren met Hydrobru, een bedrijf
dat echter 500 miljoen schulden heeft. In deze intercommunale zwaaien zes Brusselse
gemeenten, die samen 80,7%van de aandelen bezitten, de plak. De Vlaams-Brabantse gemeenten aangesloten bij Vivaqua zullen zich moeten schikken naar een samenwerkingsakkoord dat onder het Brussels hoofdstedelijk gewest valt, en “pour les Flamands”: een
bestuur krijgen waar Vlamingen niet welkom zijn alhoewel dat wettelijk verplicht is.

Merchtem betrokken partij

Verscheidene Vlaamse randgemeenten stappen binnenkort uit deze maatschappij. Onze
gemeente heeft er alle voordeel bij om zich uit dit Brussels moeras terug te trekken. N-VA
vraagt dan ook dat er dringend stappen gezet worden om een uitstap uit Vivaqua te
bewerkstelligen.

merchtem@n-va.be

Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van
de N-VA.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden

Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale
activiteiten van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig
samenzijn …

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine

Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden politiek
nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de schermen
van de N-VA

Met de kracht van een overtuiging

Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst groeiende familie
van Vlaanderen. Zo steun je samen met 40.000 anderen de Verandering voor Vooruitgang.

www.n-va.be/merchtem

