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Jaarlijks
eetfestijn
N-VA Merchtem nodigt u van harte uit op
haar jaarlijks eetfestijn.
Dit gaat door op zaterdag 24 september
2016,
vanaf 17.30 uur in zaal Intermezzo
(Stoofstraat,
recht tegenover de Hubo).

Op het menu:
Mosselen
Visschotel
Koninginnenhapje

De kookploeg: Chris, Greet, Lieven
en Katrien

Schepencollege kan onkruid niet de baas
De overheid tracht u via allerlei
campagnes te overtuigen om geen
pesticiden meer te gebruiken in uw
tuin. Sinds 2015 zijn ook de openbare besturen verplicht om alle
openbare ruimten pesticidenvrij
te onderhouden. Tot hiertoe vond
deze maatregel, die teruggaat op
een decreet uit 2001, bij heel wat
gemeentebesturen gehoor.
In Merchtem gebeurde lange tijd het omgekeerde. Het pesticidenverbruik lag er in
2014 zelfs drie keer zo hoog ten opzichte
van de vorige jaren. Pas sinds 2015 is het
bestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Men heeft er niet beter op gevonden
dan een stoommachine en vier branders
aan te kopen om het onkruid mee te lijf te
gaan. Een zeer dure en weinig duurzame
investering.
De meerderheid heeft de afgelopen 15
jaar niets gedaan om op zoek te gaan

naar efficiënte, milieuvriendelijke
alternatieven. Nochtans zijn die met één
muisklik allemaal terug te vinden op de
website van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be). Opnieuw blijkt
dat het bestuur alleen op korte termijn
denkt en werkt.

“Een stoommachine en vier
branders aankopen om onkruid
te verdelgen? Een dure en
weinig duurzame investering.”
Bestuurslid Steven Saerens
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In Peizegem knelt het schoentje
In een vorige bestuursperiode beloofde uw gemeentebestuur het stationsplein in Peizegem volledig opnieuw
in te richten. Dit voornemen beperkt het huidige bestuur tot een kleine aanpassing: een herschikking van de
parkeerplaatsen.
Daarmee was het knelpunt ter
hoogte van de Leirekensroute
niet opgelost. Oversteken was
er nog altijd gevaarlijk. Het
gemeentebestuur liet enkele
palen en betonnen platen
zetten, en nadien nog enkele
paaltjes aan het zebrapad. Een
definitieve oplossing, aldus de
bevoegde schepen.

Het mag iets meer zijn!

De N-VA daarentegen ziet
deze constructie als een
tijdelijke noodoplossing.
Om uw veiligheid en die
van uw kinderen bij het
oversteken te garanderen is

een doordachte aanpassing
nodig, een dorpskern
waardig. Daarover vroegen
de N-VA- mandatarissen
een discussie ten gronde,
maar dit werd zowel in de
commissie mobiliteit als in
de gemeenteraad van tafel
geveegd.
Om positief af te sluiten:
dankzij de inzet van het
oudercomité met medewerking
van de gemeente, is de school
duidelijk zichtbaar gemaakt
voor het verkeer. Proficiat
hiervoor!

Gemeenteraadslid Roger Van Bael op het bewuste kruispunt

Bestuurslid in de kijker: Chris Leclercq
Dag Chris. Vertel eens iets over jezelf?

Waarom kies je voor de N-VA?

Wat is je lievelingsplek in Merchtem?

Wat wil je graag veranderen en/of
verbeteren in
Merchtem?

“Ik woon in Hamme, nu nog een oase van groen. Ik geniet dan
ook van wandelen in het mooie landschap rond Merchtem
en aan onze kust. Verder lees ik ook graag en ravot ik met de
kleinkinderen.”
“De weidse akkers en velden in en rond Hamme en
Brussegem, die elk seizoen weer andere geuren en kleuren
tevoorschijn toveren.”

Heb je een levensmotto?

“Geniet elke dag van de kleine dingen.”

Klachten over post
in Merchtem
Misschien heeft u het ook al ondervonden: er loopt iets
grondig mis met de postbedeling en dienstverlening door
BPOST in Merchtem. De N-VA wil hier verandering in
brengen en vat de koe bij de horens. Brieven die te laat of
helemaal niet aankomen, post die in de verkeerde brievenbus
belandt, onvriendelijke behandeling van de klanten.
N-VA Merchtem diende hiertegen als eerste een officiële klacht
in bij de gemeente. Die gaat nu alle klachten bundelen in één
dossier.
Fractieleider Lieven Vanderstappen verwoordde het in de
pers als volgt: “Inwoners ervaren onmacht over de gebrekkige
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“Uit liefde voor onze eigen taal en
cultuur hier in Vlaanderen.”

“De dreigende verstedelijking brengt heel wat problemen met
zich mee. Zo zorgt het drukke verkeer ervoor dat het vaak niet
veilig meer is voor fietsers en voetgangers. Ook de dichtere
bebouwing draagt hiertoe bij. Daarnaast wil ik me inzetten
tegen vereenzaming, door sociale contacten tussen mensen te
bevorderen en in te zetten op het sport- en verenigingsleven.”
dienstverlening. We willen naast de service en manke
postbedeling ook de klantvriendelijkheid aankaarten.”
Het personeel van BPost reageert namelijk vaak ongepast
wanneer een Nederlandstalige klant een opmerking maakt
over bediening in een andere taal. Uiteraard gaat het hier over
Franstalige klanten die in het postkantoor steevast in het Frans
bediend worden.
BPOST liet weten dat het de klachten van de
Merchtemnaren zou onderzoeken en dat
‘indien nodig de dienstverlening wordt
verbeterd’.
 emeenteraadslid Lieven Vanderstappen wil de
G
dienstverlening van BPOST grondig verbeteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Gespreksavond

met Tomas
Roggeman
N-VA Merchtem
organiseert samen
met N-VA Opwijk een
gespreksavond met
N-VA-jongerenvoorzitter
Tomas Roggeman over
actuele onderwerpen.
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Geen 11 juliviering
in Merchtem
Merchtem mag zichzelf dan wel uitgeroepen hebben tot
feestgemeente, maar voor een 11 juliviering is er geen
plaats. De schepen van Cultuur ging dan maar vieren in
buurgemeente Meise. Op zijn Facebookpagina poseerde
hij fier naast Bekende Meisenaren John Terra en Jo Vally.

Iedereen dus welkom op:
 18 november om 20 uur
 in het August De
Boeckhuis (Reedijk 1,
1785 Merchtem).

Streven naar gezond onderwijsklimaat
Via het project ‘Van onder…
wijs’ verzamelt N-VAbestuurslid Johan Waegeman
gedachtensprokkels, weetjes,
ervaringen… over het onderwijs
in de Vlaamse rand. Ook u kan
hieraan meewerken via onze
website of op de Facebookpagina
van N-VA Merchtem. Dit is alvast
een glimp van Johans visie op
onderwijs vandaag.

 estuurslid Johan Waegeman maakt
B
zich zorgen over het onderwijsklimaat
in Merchtemse scholen.

De voorbije jaren zagen we vaker hoe de sociale, familiale
samenleving en daarmee ook het onderwijs teloor gingen
aan individualisering en prestatiedrang. De gevolgen zijn
ondertussen bekend. ADHD, depressie en burn-out (ook bij heel
jonge kinderen), stress, vermoeidheid, asociaal gedrag, agressie,
racisme… Kinderen krijgen hier meer en meer mee te maken.
Ook in de Merchtemse scholen is het een groeiend probleem.

Gezocht: leerkrachten

In een gezond en evenwichtig onderwijsklimaat wordt daar op
de juiste manier mee omgesprongen, zodat die obstakels binnen
enkele jaren niet langer een noemenswaardig probleem vormen.
Terug naar de goede dingen uit het onderwijs van vroeger.
Maar daarvoor zijn leerkrachten nodig die een gezonde
nieuwsgierigheid, levensstijl, interesse en sociale en culturele
betrokkenheid hebben. in harmonie met de kleine en de grote
wereld. Daarenboven beschikken ze ook over de nodige bagage
en cognitieve kennis om onze kinderen te onderwijzen.

www.n-va.be/merchtem

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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 toegangsrecht 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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