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Maak kennis met uw 
vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad (p. 3)

Tom Van Gestel
Fractievoorzitter  
N-VA Merchtem

Beste Merchtemnaren,
Eerst en vooral wil ik u vanwege onze 
ganse N-VA-bestuursploeg de allerbeste 
wensen voor 2019 overmaken. Wij wensen 
u een jaar vol voorspoed en uiteraard een 
heel goede gezondheid toe. 

Zoals u allemaal weet, waren het voor de 
lokale politiek woelige tijden de afgelopen 
weken en maanden. De teerlingen zijn  
geworpen, de teleurstellingen verteerd en 
de keuzes gemaakt. Onze kiezers verwach-
ten nu van ons dat we onze rol vanuit de 
oppositie op een degelijke manier vervullen 
en dat gaan we dan ook met volle overtui-
ging doen, zowel vanuit de gemeenteraad 
als vanuit de verschillende commissies.  
Het spreekt voor zich dat wij het nieuwe 
schepencollege en onze nieuwe burgemeester 
veel succes en gezond politiek verstand  
toewensen met de gigantische uitdagingen 
die onze gemeente te wachten staan, waar-
onder ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

Opbouwende oppositie
U heeft ons beloond met drie nieuwe  
gemeenteraadsleden. Jean De Block,  
Reinhoud De Bosscher en ikzelf als  
fractievoorzitter zullen de komende  
zes jaar de vernieuwing van onze N-VA- 
afdeling in Merchtem kracht bijzetten.  
Samen met onze nieuwe N-VA-bestuurs-
ploeg zullen wij op een opbouwende, 
grondige en uiteraard ook op een kritische 
manier onze oppositierol vervullen.  
Uiteraard brengen we ook onze eigen  
ideeën naar voren.

Wij zullen vanaf nu ook nog meer met 
u communiceren door middel van 
huis-aan-huisbladen, sociale media en 
andere nieuwe initiatieven, zodat u tijdig 
feedback krijgt. Een fijn 2019 toegewenst!

De mandatarissen en bestuursleden 
van N-VA Merchtem wensen u een 
gezond en vreugdevol 2019!
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N-VA wil bouwverordeningen  
zonder achterpoortjes
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had elke partij veel  
aandacht voor de parkeerproblematiek in onze gemeente. Maar op de  
gemeenteraad van 26 november werden al die mooie beloften door Open Vld 
en LVB, CD&V en Groen van tafel geveegd.

De meerderheid stelde een nieuwe bouw-
verordening op waarbij concrete afspraken 
gemaakt werden over het aantal te voorziene 
parkeerplaatsen bij elk nieuw appartements-
gebouw. Niet alleen voor auto’s maar ook 
voor fietsen moet de bouwheer ruimte voor-
zien. Daar kunnen we als N-VA alleen maar 
achter staan.

Uitzonderingen
Maar helaas werden in dezelfde verordening 
al meteen uitzonderingen toegestaan. Zo 
biedt men de bouwheer de mogelijkheid om 
parkeerplaatsen af te kopen, tot maar liefst 
drie parkeerplaatsen bij grotere apparte-
mentsblokken. Concreet heeft de bouwheer 
dus het recht om minder parkeerplaatsen 
aan te leggen. In ruil moet hij eenmalig een 

geldsom betalen aan de gemeente. De bouw-
heer moet dit wel motiveren, waarop het 
schepencollege zal beslissen of de aangehaalde 
redenen volstaan voor een vrijstelling.

N-VA steunt halfslachtig voorstel niet
De N-VA is van oordeel dat de bouwveror-
dening op die manier een verkeerd signaal 
geeft, omdat er tegenstrijdige regels in op-
genomen zijn. Men kan geen richtlijnen 
uitvaardigen en die al meteen ondermijnen. 
Onze fractie kon dit enkel goedkeuren op 
voorwaarde dat de afwijkingsregels voor de 
afkoop van parkeerplaatsen in dit voorstel 
werden geschrapt. Vermits de meerderheid 
hier niet op inging, heeft de N-VA-fractie het 
halfslachtige voorstel niet gesteund. De N-VA 
kiest voor duidelijkheid.

Verslag van de 11 novemberviering in Merchtem
Op de 11 novemberviering herdenkt Merchtem zijn inwoners die het leven 
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Men trekt in stoet naar het standbeeld 
op de Krekelendries, waar kransen neergelegd worden.

Tot nog toe werd de leeuwenvlag altijd  
gedragen door Wouter Robberrechts.  
Afgelopen zomer vroeg Wouter aan 
N-VA-bestuurslid Ronald De Ruyter of die 
het deze keer wilde doen. Hij ging graag op 
dat aanbod in. “Ten eerste wil ik de gedachte 
aan de slachtoffers levendig helpen houden”, 
legt Ronald uit. “Daarnaast wil ik ook  
vermijden dat wanneer Wouter deze  
edele taak niet meer kan volbrengen, er  
geen Vlaamse Leeuw meer zou klauwen op  
11 november.”

Vlaamse oud-strijders
Zondag 11 november was het dan zover. 
Ronald stond klaar met de leeuwenvlag voor 
de jaarlijkse plechtigheid ter herdenking van 
alle slachtoffers van oorlogen. “Mijn aandacht 
ging vooral uit naar onze Vlaamse oud- 
strijders, de grondleggers van de Vlaamse 

beweging”, aldus Ronald. “Na de eucharistie-
viering stelden we ons op om samen met de 
fanfare door het dorp te trekken. Deze keer 
was de ronde groter dan anders. We gingen 
helemaal naar de Spiegellaan – waar een 
boom werd geplant – om te eindigen op de 
Krekelendries. Men legde de bloemenkran-
sen neer en er werd even stilgestaan bij alle 
slachtoffers. De ceremonie eindigde met het 
zingen van de Vlaamse Leeuw.”

Herdenking in nieuw kleedje steken
Ronald stelde vast dat er nog maar weinig 
belangstelling is voor de 11 novemberviering in 
Merchtem. “Het wordt tijd om de herdenking 
in een nieuw kleedje te steken, of iets extra 
toe te voegen, zodat de Merchtemnaren meer 
betrokken worden. Dat is iets waar N-VA 
Merchtem werk van wil maken”, besluit hij.

De N-VA wil geen bouwverordening 
met tegenstrijdige regels.

Lieven Vanderstappen
Voormalig fractievoorzitter

Ronald De Ruyter droeg  
de Vlaamse Leeuw.
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Op 14 oktober 2018 koos Merchtem drie nieuwe gemeenteraadsleden voor de N-VA-fractie. Jean De Block is 
het oudste raadslid, Reinhoud De Bosscher het jongste. Tom Van Gestel wordt de nieuwe fractievoorzitter. 
Hij volgt Lieven Vanderstappen op, die niet meer deelnam aan de verkiezingen. Samen zullen Tom, Jean en 
Reinhoud oordeelkundige oppositie voeren.

Tom (°1966) behaalde een master in 
marketing en is actief als salesmanager 
bij een internationale onderneming. Als 
fractievoorzitter wil hij zich inzetten voor 
een positieve en tegelijkertijd kritische 
oppositie ten opzichte van de nieuwe 
meerderheid. Vanuit deze optiek zal hij ook 
de nadruk op de Vlaamse accenten leggen. 
Hij wil de Merchtemnaren actief betrekken 
bij de politiek. 

Jean (°1953) is het oudste raadslid van de 
nieuwe gemeenteraad. Dat brengt heel wat 
voordelen met zich mee. Als geboren en 
getogen Merchtemnaar kent hij het reilen en 
zeilen in de gemeente. Hij zal zijn ervaring 
gebruiken om de nieuwe fractie te onder-
steunen en feedback te geven waar nodig. 
Jean is vooral geïnteresseerd in mobiliteit en 
ruimtelijke ordening. Naast gemeenteraadslid 
is hij vrijwilliger in rusthuis Ter Stelten.

Reinhoud (°1998) is het jongste raadslid in het 
gemeentelijk halfrond. Hij is sinds twee jaar 
rechtenstudent aan de VUB. In zijn campagne 
streefde hij naar een charmant Merchtem-dorp. 
Hij zal werk maken van een autoluw centrum 
waarin fietsers en kleine handelszaken het 
voortouw nemen. Reinhoud houdt, ongeacht 
welk domein, steeds de vinger aan de pols. 
Daarnaast volgt hij de nationale politiek op de 
voet.

N-VA levert jongste en oudste gemeenteraadslid

Bestuursverkiezingen
2019 wordt een jaar van verkiezingen. Ook binnen de bestuursploeg van N-VA Merchtem 
wachten er belangrijke verschuivingen. Op 19 februari houden wij bestuursverkiezingen.  
Naast nieuwe bestuursleden worden er ook een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter gekozen. 

Iedereen die al minstens drie maanden lid is van de N-VA kan zich hiervoor engageren.  
In de loop van de maand januari zullen zij daarvoor een uitnodiging in hun bus of mailbox 
vinden met de juiste gang van zaken.

Over het resultaat van deze verkiezingen leest u alles in ons volgende huis-aan-huisblad.

Jean De Block Reinhoud De BosscherTom Van Gestel



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


