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N-VA wil betere ondersteuning voor startende ondernemers
Het huidige reglement inzake starterspremies is té zwak, vindt N-VA Merchtem. Het moet dringend herzien worden.

De huidige starterspremies hebben weinig effect als stimulans 
voor nieuwe ondernemingen binnen onze gemeente. Kijk  
maar naar het aantal aanvragen in de afgelopen jaren: drie  
in 2016, drie in 2017, vier in 2018 en twee in 2019. Dat is  
logisch gezien de discriminerende factor in het huidige  
reglement. Men kan enkel een premie aanvragen wanneer  
men in het kerngebied een zaak wil starten. Het huidige  
kerngebied omvat Merchtem-Centrum, Peizegem-Nieuwbaan 
en Brussegem-Dorpstraat. 

Bredere en betere ondersteuning
N-VA Merchtem vindt dit totaal voorbijgestreefd. Daarom 
werkten we een voorstel uit dat we voorlegden aan de voltallige 
gemeenteraad. Hierbij wordt het kerngebied uitgebreid naar de 
hele gemeente en worden de premies minstens verdubbeld of 
nog liever verdrievoudigd. 

Daarnaast moet men in onderling overleg met de plaatselijke middenstand op zoek naar een betere ondersteuning voor en door 
de lokale UNIZO. Dit moet in het totaalpakket verweven zijn. Misschien dringt een hervorming en/of het aantrekken van externe 
mensen binnen UNIZO zich op. Op voorwaarde echter dat het op een positieve manier bijdraagt tot een economische bloei in onze 
gemeente.

Mondmaskers ten voordele van Think Pink 
Mondmaskers vormen een belangrijk onderdeel in de 
strijd tegen het coronavirus. Het is dus heel belangrijk 
dat we onszelf en anderen correct beschermen waar het 
nodig is.

N-VA Merchtem biedt jou daarom een mondmasker aan 
dat voldoet aan de hoogste standaarden voor 2,6 euro 
per stuk. De mondmaskers zijn wit en gesierd met een 
geel leeuwmotief. De opbrengst gaat integraal naar Think 
Pink. Zo dragen we een financieel steentje bij in de strijd 
tegen borstkanker.

Bestellen kan via mail naar greet.faes@n-va.be.
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Uw veiligheid is onze zorg
Naar aanleiding van de stijgende criminaliteit in een bepaalde regio binnen onze gemeente uitten meer en meer buurtbewoners hun 
bezorgdheid. 

De N-VA deelt die bezorgdheid en heeft in het verleden de meerderheid handvaten aangereikt om hier proactief oplossingen voor te 
zoeken. We zijn dan ook trots dat de meerderheidspartijen ons idee hebben opgepikt en het een concrete invulling hebben gegeven. 
Op 15 september vond namelijk de startvergadering van VIN’s (VeiligheidsInformatieNetwerk) plaats. 

Herbestemming maalderij  
Meskens in Stationsstraat
In 2016 viel het doek over maalderij Meskens. Jarenlang was 
Meskens (met houtzagerij) dé maalderij voor talrijke boeren in 
de streek. Voor wie er geen graan liet malen is de toren van de 
maalderij een herkenningspunt in de wijde omtrek. De site krijgt 
nu een nieuwe bestemming. 

De oude industriële gebouwen die over de hele site verspreid staan, 
zijn momenteel niet meer in gebruik. Omdat men de site nu wil  
omvormen tot woongebied, liet de gemeente Merchtem een bijzonder 
plan van aanleg (BPA) opstellen.

Gezinswoningen en appartementen
Dit woongebied, in de onmiddellijke omgeving van het treinstation, 
zou een overgang vormen tussen de dorpskern en het achterliggende 
open landschap en aansluiten op de bestaande bebouwde kom.  
Op de site is er plaats voor een 70-tal woongelegenheden bestaande 
uit gezinswoningen en appartementen. In de plannen is ook een 
nieuwe weg voorzien die de woongelegenheden zal verbinden met  
de Stationsstraat en de Oudstrijdersstraat.

Extra controles op  
snelheidsbeperkingen  
dringen zich op
Niemand kan ontken-
nen dat het centrum 
van Merchtem te 
kampen heeft met pro-
blemen als gevolg van 
doorgaand verkeer. 
Een snelheidsbeper-
king kan daarvoor een 
oplossing zijn, maar 
dan moet die wel  
gehandhaafd worden. 

Te veel wagens en een ondoordachte ruimtelijke orde-
ning in het verleden creëren een onveilige situatie voor 
de zwakke weggebruikers en bewoners: onaangepaste 
snelheid, slechte staat van het wegdek enzovoort. Sinds 
begin juli heeft het gemeentebestuur daarom een zone 
30 geïmplementeerd voor een proefperiode van zes 
maanden. 

Bedroevende resultaten
Een snelheidsbeperking invoeren is één ding, deze 
controleren is een andere zaak. Naar aanleiding van 
onze tussenkomst op de gemeenteraad van augustus 
werden enkele ontstellende resultaten bekendgemaakt 
voor de periode juli-augustus 2020. Tijdens die periode 
hield slechts een gemiddelde van 40,76 procent van de 
chauffeurs zich aan de opgelegde snelheidsbeperking in 
de Stoofstraat. Voor de August De Boeckstraat was het 
resultaat tijdens deze periode nog bedroevender: amper 
19,30 procent van de automobilisten reed niet te snel. 
Extra politiecontroles dringen zich dus op.

 De voormalige maalderij maakt plaats voor een 70-tal woongelegenheden.

 Een zone 30 invoeren is één ding. 
De snelheidsbeperking controleren is 
een andere zaak.
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Wat nu met de Spiegellaan?
Tijdens de gemeenteraad van juni hebben we de slechte staat van het wegdek van de Spiegellaan aangekaart. Wij vragen om die 
straat dringend onder handen te nemen.

De gemeente zou hiervoor de nodige budgetten moeten 
vrijmaken en een strikt tijdschema voor de werken  
opstellen. Tijdens de werken is het invoeren van een  
zone 30 aangewezen. 

De bevoegde schepen kon op onze vraag echter geen  
gepast antwoord geven. 

Veilige oversteek
Ook voor de Stationsstraat ijveren we voor een zone 30, in 
combinatie met een veilige oversteek van deze verkeersas 
voor schoolgaande jeugd en zwakke weggebruikers.  
Dit betreft niet enkel de Stationsstraat, maar de route  
Spiegellaan-Stationsstraat-Oudstrijdersstraat-Kalkoven-
laan. 

N-VA Merchtem zal niet nalaten om dit keer op keer aan 
te halen tijdens de komende gemeenteraden.

Zorgzaam in coronatijden
De huidige tijden zijn voor ons allemaal uitzonderlijk. Maar wie in de zorgsector werkt, beleeft het vanop de eerste 
rij. Ellen De Block is bestuurslid van N-VA Merchtem en zij vertelt hoe ze op haar werk in de verpleging de corona-
periode doormaakt. 

Hoe beleef jij de corona-epidemie op je werk?
“Als verpleegkundige word ik geconfronteerd met de 
harde realiteit van COVID-19. Ernstig zieke mensen, 
slopende shiften, onmacht ... Een periode die ik niet snel 
zal vergeten. ‘Helden’ worden we wel eens genoemd, maar 
uiteindelijk doen we gewoon onze job.”

Welke tips wil jij meegeven aan iedereen?
“De stijgende cijfers maken volgens mij duidelijk dat het 
ongelooflijk belangrijk is dat we ons aan de regels houden. 
We zijn allemaal de maatregelen beu en willen onze  
vrijheid en ons normale leven terug. Ik kan het echter niet  
genoeg benadrukken: blijf de opgelegde regels volgen om 
jezelf en anderen te beschermen.”

 Het wegdek van de Spiegellaan is dringend aan vernieuwing toe. 
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“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 


