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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

MERCHTEM

N-VA Merchtem wenst u  
een vreugdevol, gezond  
en gelukkig 2020!

Welke toekomst voor uw gemeente?

Op de gemeenteraad van december werd het beleidsplan van 2020 tot 2025 besproken. De meerderheid gaf 
inzicht in haar toekomstvisie en de middelen waarmee ze haar plannen wil realiseren. Vanop de oppositie-
banken zal de N-VA het beleid de komende jaren nauwgezet opvolgen. “We verwachten dat de meerderheid 
uw gemeente bestuurt als een goede huisvader en omzichtig omspringt met uw belastinggeld, zodat er geen 
belastingverhoging nodig is”, zegt fractievoorzitter Tom Van Gestel.

Als het goed is, zeggen we het ook: het is positief dat mobiliteit een 
topprioriteit is in het meerjarenplan, want we worden allemaal 
iedere dag geconfronteerd met de mobiliteitsproblemen in onze 
gemeente. De erfenis uit het verleden moet eindelijk worden 
aangepakt. Maar plannen maken om de problemen aan te pakken 
is één ding. Die plannen omzetten in de praktijk zal niet simpel 
zijn. De juiste keuzes moeten gemaakt worden én ze moeten 
budgettair haalbaar zijn. Dat de meerderheid op zoek gaat naar 
de nodige subsidies, kunnen we dus alleen maar toejuichen.

Gebrek aan Vlaamse accenten
“Helaas vertoont het beleidsplan ook een aantal zwaktes”, zegt 
Tom Van Gestel. “Er is een totaal gebrek aan Vlaamse accenten. 
Dat is onbegrijpelijk.” Zo wordt er niets gezegd over de opkomende 
taalproblematiek in onze gemeente, laat staan dat er iets tegen 
ondernomen wordt. We vinden ook te weinig inburgerings- 
initiatieven terug. Naast een feestgemeente moet Merchtem ook 
een warme, inclusieve, Vlaamse gemeente zijn. De N-VA wil nog 
meer de nadruk leggen op initiatieven om de Nederlandse taal 
te leren. Weigeren inwoners om Nederlands te leren? Dan mag 
daartegen opgetreden worden.

Nood aan culturele accommodatie
Onze gemeente scoort onvoldoende op het vlak van cultuur. Het 
gemis aan accommodatie en een ontmoetingscentrum blijft een 
minpunt. “We verwachten dat men daar eindelijk eens werk van 
maakt”, aldus de fractievoorzitter. “Cultuur moet álle inwoners 
bij elkaar brengen. Het huidige gebrek aan culturele voorzieningen 
beperkt het gemeentelijke cultuurbeleid.”

Gemiste kans voor lokale economie
Tot slot betreurt N-VA Merchtem dat het gemeentebestuur  
niet meer initiatieven neemt om onze lokale ondernemers te 
ondersteunen. “Wij zullen daarom de komende jaren vanuit de 
oppositie voorstellen doen om de lokale economie te stimuleren. 
Zo verdienen starters zeker een duwtje in de rug”, zegt Tom.

Te weinig gekruid
Kortom: de plannen van de bestuursmeerderheid bevatten te 
weinig peper en zout en zijn te vaag. “Vrijblijvende formuleringen 
als ‘indien mogelijk’ en ‘op zoek gaan naar’ storen in een beleids-
visie. Merchtem heeft nood aan duidelijke én haalbare afspraken 
die elke inwoner ten goede komen”, besluit Tom Van Gestel.

Het beleidsplan van het gemeentebestuur 
is te vrijblijvend. Merchtem heeft nood  
aan duidelijke én haalbare afspraken.” 

Tom Van Gestel
Fractievoorzitter
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N-VA kaart nijpend tekort in kinderopvang aan
De laatste jaren zijn er in Merchtem heel wat woningen bijgebouwd. Daardoor hebben veel jonge gezinnen 
met kinderen zich in onze gemeente gevestigd. Helaas evolueerde het aantal plaatsen in de kinderopvang 
niet mee. N-VA Merchtem vraagt het schepencollege om dringend initiatieven te nemen om het nijpende 
tekort aan plaatsen weg te werken.

Momenteel voorziet de gemeente een jaarlijks budget voor de 
financiële ondersteuning van crèches en onthaalouders op basis 
van het aantal opvangplaatsen. Crèches en onthaalouders  
ontvangen ook enkele huisvuil- en pamperzakken. Een goede 
zaak, vinden we, maar onvoldoende. Daarom kaartte de N-VA 
de kinderopvangproblematiek aan op de gemeenteraad.

Meer initiatieven 
“De rol van de gemeente mag zich niet beperken tot de financiële 
ondersteuning van crèches en onthaalouders”, zegt bestuurslid 
Katrien Vantieghem. “Er moeten ook initiatieven genomen 
worden om meer kinderopvang te creëren naast de bestaande 
opvang van Kind & Gezin.”

Samenwerken met private partners
De bevoegde schepen deelde onze  

bezorgdheid. Ze antwoordde dat de gemeente zich zou engageren om voor de voor- en naschoolse opvang 
meer met private partners samen te werken. De gemeente zou daarbij de gebouwen ter beschikking kunnen 
stellen. Ook de bestaande ondersteuning zou behouden blijven.

  De laatste jaren vestigden heel wat gezinnen met kinderen zich in 
Merchtem, maar de kinderopvang evolueert niet mee.

Katrien Vantieghem 
Bestuurslid

Ondoordachte verkeerssignalisatie: chaos voor fietsers
De wegmarkeringen en verkeersborden in Merchtem zijn op veel plaatsen ondoordacht aangebracht. Voor 
de fietser is het vaak niet meer duidelijk waar hij nu wel of niet mag rijden. N-VA Merchtem wil dat daarin 
verandering komt.

In de onoverzichtelijke signalisatie vindt een kat haar jongen 
niet meer terug. De veiligheid van de fietser maar ook van de 
andere weggebruikers komt daardoor danig in het gedrang. 

Zo is het op veel plaatsen niet duidelijk of fietsers op het voetpad 
of op de rijbaan moeten rijden. Dat is onder meer het geval op de 
Brusselsesteenweg en in de A. De Boeckstraat.

Voorrang of niet? 
Van de Stationsstraat over de Oudstrijdersstraat en de Kalkoven- 
laan richting het kerkhof is er wel een breed fietspad, maar de 
wegmarkering is verre van logisch en duidelijk. De ene keer 
heeft de fietser voorrang, de andere keer moet hij bij eenzelfde 
situatie voorrang verlenen. 

Duidelijke signalisatie voor een veiliger verkeer
“Het is hoog tijd om meer uniforme wegmarkeringen of fiets- 
verkeersborden aan te brengen”, zegt gemeenteraadslid Jean De  
Block. “Dat kan de veiligheid van de zwakke weggebruiker alleen  
maar verbeteren.”

  Het is voor fietsers niet altijd duidelijk waar ze mogen rijden en of 
ze voorrang hebben.

Jean De Block 
Gemeenteraadslid
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Halt aan Franstalige publiciteit
De inwoners van Hamme krijgen regelmatig Franstalige publiciteit in de bus. N-VA Merchtem wil dat de 
handelaars die die reclame verspreiden, erop gewezen worden dat in onze gemeente het Nederlands de 
voertaal is. “Om de voortschrijdende verfransing van de rand rond Brussel, waartoe ook Merchtem behoort, 
tegen te gaan, moet het schepencollege daartegen optreden”, zegt bestuurslid Paul Leon.

N-VA Merchtem wil dat bij elk geval van Franstalige  
reclame de gemeente een brief richt tot de betrokken  
handelaar. Daarin moet onder meer staan dat Merchtem tot het 
Nederlandstalige taalgebied behoort en dat het dus wenselijk 
is dat de communicatie naar de inwoners toe uitsluitend in 
het Nederlands gebeurt.

Rem op integratie
“Die sensibilisering van handelaars is belangrijk in de strijd 
tegen de sluipende verfransing”, zegt Paul. “Tweetalige 
reclame mag nooit de norm worden, want het is een rem op 
de integratie van nieuwkomers. Kennis van het Nederlands is 
immers de sleutel om tot deze gemeenschap te behoren.”

Paul Leon 
Bestuurslid

Tweetalige reclame is  
een rem op de integratie  
van nieuwkomers.”  

Pak sluikstorten strenger aan
U kan er soms niet naast kijken: overal in onze gemeente wordt afval gedumpt. Die problematiek wil de 
N-VA aankaarten. “Helaas moeten we vaststellen dat sensibiliseringscampagnes niet voldoende zijn”, zegt 
bestuurslid David Albrechts. “Er zijn maatregelen nodig om de daders op heterdaad te betrappen.”

N-VA Merchtem wil harder optreden tegen sluikstorters. GAS-boetes  
en verplaatsbare camera’s kunnen daarbij helpen.

“We ijveren met z’n allen voor meer groen, meer aandacht voor het milieu,  
gezondere lucht. Daarom deze oproep om geen afval in grachten of bermen  
te dumpen”, aldus David. “De gemeentediensten en belastingbetalers mogen  
niet de dupe zijn van enkele sluikstorters.”

David Albrechts 
Bestuurslid

Minister Demir steunt Merchtem in strijd tegen  
klimaatverandering

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt via het klimaatfonds 
bijna 170 000 euro uit voor de vergroening van het Lijsterbespark. Zo 
wapent de minister Merchtem beter tegen de klimaatverandering.

Concreet investeert minister Demir in projecten die de bebouwde omgeving in  
Vlaanderen groener en biodiverser maken. Bij N-VA Merchtem zijn we ons zeer goed 
bewust van de impact van de klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op de 
gevolgen die soms nu al zichtbaar zijn. 

Met de steun van de minister zetten we alvast een stap in de goede richting om  
Merchtem groener en leefbaarder te maken. Wij verwachten tevens van de huidige 
bestuursmeerderheid dat zij alle zeilen bijzet en nieuwe initiatieven uitwerkt in de  
strijd tegen de klimaatverandering.  Vlaams minister Zuhal Demir trekt bijna 

170 000 euro uit voor de vergroening 
van het Lijsterbespark. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


