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Veilig thuis in een welvarend Merchtem
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Beste Merchtemnaar,
Op 14 oktober trekken we met z’n allen 
naar de stembus voor de belangrijke 
gemeenteraadsverkiezingen in onze mooie 
Vlaamse gemeente.

Op federaal en Vlaams niveau toont de 
N-VA dat de verandering echt werkt.  
N-VA Merchtem wil die verandering ook 
naar onze gemeente brengen.

We zijn bijna klaar met het schrijven van 
ons programma. Een programma voor  
alle Merchtemnaren. De N-VA wil mee-
denken, nieuwe initiatieven lanceren en 
concrete oplossingen bieden voor zaken 

die u aanbelangen. Enkele speerpunten 
zijn mobiliteit, woonbeleid, senioren, jeugd  
en veiligheid. We willen ook onze Vlaamse 
identiteit behouden en verankeren en  
geven cultuur en sport meer aandacht.  
De positieve integratie van nieuwe  
Merchtemnaren moeten we bevorderen.

Boven uw hoofd besturen is niet onze stijl. 
Respect voor uw mening is voor ons cruci-
aal. Als u ons beloont op 14 oktober, zullen 
we onze verantwoordelijkheid nemen en 
samen met u Merchtem een hoopvolle en 
dynamische toekomst geven.

Welkom op  
ons eetfestijn
In de aanloop naar de gemeenteraads- 
verkiezingen op 14 oktober zullen  
we elkaar geregeld tegenkomen in  
Merchtem en in alle deelgemeenten: op de 
jaarmarkt, op de woensdagmarkten, op 
eetfestijnen, enz. 

We nodigen u ook van harte uit op ons 
eetfestijn op zaterdag 22 september 
vanaf 18 uur in zaal Harmonie.

Veilig thuis in een welvarend 
Merchtem
N-VA Merchtem legt de klemtoon op verandering. Wij willen komaf maken 
met de jarenlange verloedering en verstedelijking van het dorpscentrum. 

Een tweede belangrijke pijler waarop wij ons programma bouwen, is respect. 
Dat trekken we door in alle aspecten van het beleid. 

Op de volgende bladzijde vindt u al een kort stukje uit ons programma.  
Het volledige programma kunt u weldra lezen op www.n-va.be/merchtem  
Volg ons ook op Facebook.

Tom Van Gestel
Lijsttrekker N-VA Merchtem

Wie is Tom Van Gestel?
Lijsttrekker Tom Van Gestel woont al meer dan tien jaar in de Luitenant Jules De Windestraat, samen met Isabelle Crick uit Peizegem en  
hun drie kinderen. Tom werkt als salesmanager in een internationaal bedrijf. “Die ervaring wil ik gebruiken om Merchtem en al zijn deel- 
gemeenten met een vernieuwende, frisse aanpak en doordacht bestuur naar een nieuwe toekomst te begeleiden”, zegt Tom.
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Veilig thuis in een welvarend Merchtem

 Wonen 
•  Elke Vlaming wil een kwaliteitsvolle en betaalbare woning 

in een aangename leefomgeving. Een goede mix in het 
woonbeleid zorgt ervoor dat er voor elke doelgroep een 
woningaanbod is: aangepaste woningen voor mensen met 
een beperking, woningen met voldoende grote kamers voor 
gezinnen.

•  Wij stimuleren ‘levenslang thuis wonen’. 
•  Bouwpromotoren van nieuwe projecten mogen pas toelating 

krijgen als er voldoende open ruimte en leefbaarheid 
gegarandeerd is. 

•  De bouwlijn willen wij op zes meter brengen om een 
groenzone te creëren voor veilige voet- en fietspaden.

•  Wij moedigen het plaatsen van een carport aan je woning aan, 
zodat auto en fiets veilig staan en de openbare weg vrij blijft.

Cultuur en sport
•  N-VA Merchtem hecht als Vlaamse partij veel waarde 

aan cultuur en sport. Wij willen onze Merchtemse 
verenigingen ten volle ondersteunen voor 
huisvesting, subsidies en materiaal. 

•  N-VA Merchtem staat voor een open maar Vlaamse 
cultuur. Dankzij de integratie van Merchtem in een 
Europees project inzake partnersteden kunnen onze 
lokale verenigingen kennismaken met hun Europese 
collega’s.

•  Lokaal promoten wij het integreren van een folklore-, 
ambachten- en cultuurmarkt binnen de huidige 
festiviteiten. 

•  Leegstaande historische panden moeten een tweede 
bestemming krijgen, bijvoorbeeld de kerk in Hamme.

Veiligheid
•  N-VA Merchtem is ervan overtuigd dat buurtinformatie-

netwerken (BIN’s) een antwoord kunnen bieden op het 
insluipende gevoel van onveiligheid en ontevredenheid van 
de directe omgeving. 

Een BIN kan ook uitgebreid worden met andere aspecten:
•  het helpen van en zorgen voor zwakkeren en 

hulpbehoevenden;
•  nieuwkomers wegwijs maken in de buurt, ook in 

de afspraken en regels;
•  acties op touw zetten, bijvoorbeeld voor het 

opruimen van zwerfvuil.
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Een sterke ploeg voor Merchtem

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/merchtem

VAN GESTEL Tom
Merchtem
51 jaar
Salesmanager

1

LECLERCQ- 
VANDER ELST Chris
Hamme
69 jaar
Gepensioneerd

5

VANDERSTRAETEN  
Lieve
Peizegem
66 jaar
Gepensioneerd

2

DE BOSSCHER
Reinhoud
Merchtem
19 jaar
Student

3

DE BLOCK Jean
Merchtem
65 jaar
Gepensioneerd

25

WOUTERS Marc
Peizegem
58 jaar
Vertegenwoordiger

4

Boven: Nancy Pauwels, Lieve Vanderstraeten, Marc Wouters, Tom Van Gestel, Ellen De Block, Reinhoud De Bosscher, Maria Van Campenhout-Van Dyck, 
Chris Leclercq-Vander Elst, Gwenda Luypaert, Patrick De Cock. Onder: Nadine Spillebeen, Jean De Block, Astrid Soete, Johan Waegeman, Sarah Mbuyi.



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“ Een slankere provincie, die 
efficiënt wordt beheerd en 
meer ondersteuning biedt 
aan de gemeenten: daar 
zet ik me voor in.

Gunther Coppens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Gunther Coppens 
 Sint-Pieters-Leeuw

2.  Linda De Dobbeleer-  
 Van den Eede 
 Roosdaal

3.  Lena Ghysels 
 Kapelle-op-den-Bos

4.  Elke Wouters 
 Grimbergen

5.  Joris Van Den Cruijce 
 Asse

6.  Koen Moeyersons 
 Londerzeel

7.  Wivi Van Biesen 
 Zaventem

8.  Guy Uyttersprot 
 Affligem

9.  Bruno Stoffels 
 Sint-Genesius-Rode

10.  Sandra Maes 
 Kampenhout

11.  Jan Couck 
 Opwijk

12.  Ilse Van De Velde 
 Zemst

13.  Siel Olbrecht 
 Overijse

14.  Johnny De Brabanter 
 Liedekerke

15.  Lien De Slagmeulder 
 Lennik

16.  Paul Van den Bosch 
 Dilbeek

17.  Agnes Delcourt 
 Ternat

18.  Dirk Van Heymbeeck 
 Halle

19.  Darya Safai 
 Wemmel

20.  Ben Weyts 
 Beersel

Ben Weyts
Minister 
Lijstduwer


