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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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock

Iedereen burgemeester! p. 4 - 5Jong N-VA Rhode lanceert ‘postbus V’ p. 2

Iedereen burgemeester: N-VA Merelbeke vraagt uw mening
De meerderheid plant de komende twee jaar een waslijst aan grote investeringen: een nieuw rusthuis, ge-
meenschapscentrum, tweede sporthal, nieuwe infrastructuur voor de kinderopvang en openluchtsportter-
reinen op de Molenkouter.

Mooi in theorie, maar de N-VA heeft er steeds op gewezen dat 
al deze projecten samen uitvoeren ruimschoots de financiële 
mogelijkheden van onze gemeente overstijgt. Zonder prioritei-
ten te stellen en te kiezen, zal de volgende bestuursmeerderheid 
vanaf 2019 haast verplicht worden om de gemeentebelastingen 
te verhogen. N-VA Merelbeke is duidelijk: enkel de bouw van 
een nieuw rusthuis is een absolute noodzaak en kan niet worden 
uitgesteld. Voor alle andere plannen kunnen we wachten of zijn 
er goedkopere alternatieven. 

Maar wat denkt u?
Via de vragenlijst  op pagina 4 en 5 hopen wij van u te horen wat 
de prioriteiten van Merelbeke moeten zijn. We zullen daar dan 
rekening mee proberen houden als we ons verkiezingsprogram-
ma voor 2018 opstellen. U kunt het formulier ook downloaden 
op de website www.n-va.be/merelbeke, invullen en mailen naar 
merelbeke@n-va.be.

ENQUÊTE 
Iedereen
BURGEMEESTER

Eetfestijn N-VA Merelbeke op 7 oktober 2017

Op 7 oktober verwachten we u voor ons jaarlijks 
eetfestijn. Kaarten kunt u binnenkort bestellen bij onze 
bestuursleden.

Noteer nu alvast in uw agendaVier 11 juli met Geert 
Bourgeois!
N-VA Merelbeke viert samen 
met N-VA Melle en N-VA 
Oosterzele de Vlaamse feestdag. 
We nodigen u graag uit voor 
een interessante uiteenzetting 
van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois met een hapje 
en een drankje.

Wanneer? Vrijdag 7 juli vanaf 19 uur
Waar? Kerk van Gontrode (Gontrode Heirweg)
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Ivan Eeckhout
voorzitter

Christophe  
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ondervoorzitter,  
communicatie- 

verantwoordelijke  
en OCMW-raadslid

Joris Van De Vyver
secretaris

Guido Mortier
gemeenteraadslid

Rik De Vis
fractieleider  

gemeenteraad

Meerderheid stort Merelbeke in financiële put
In 2016 heeft de gemeente Merelbeke amper één op vier van de geplande investerin-
gen gerealiseerd. In een normale bestuursmeerderheid draait in het vierde jaar van de 
legislatuur de motor op volle toeren, hier sputtert de motor. 
Helemaal absurd is het dat we eigenlijk moeten 
hopen dat de meerderheid zo min mogelijk uitge-
voerd krijgen. Als ze alles uitvoeren wat ze willen, 
betaalt u vanaf 2019 een recordpercentage gemeen-
tebelastingen.

Tel even mee. Merelbeke wil de komende 4 jaar 
liefst 40,25 miljoen euro uitgeven:
  bouwen tweede sporthal Ter Wallen (2 miljoen 

euro)
 sportpark Molenkouter (4 miljoen euro)
  nieuw gemeenschapscentrum in Merelbeke-

Centrum (6 miljoen euro)
  nieuw woon- en zorgcentrum van het OCMW 

(23 miljoen euro)
  kinderopvang Zwijnaardsesteenweg (1,5 miljoen 

euro)
 een kunstgrasveld in Melsen (0,5 miljoen euro)
 wegenwerken Kloosterstraat (1 miljoen euro)
  wegenwerken Gontrode Heirweg (1,5 miljoen 

euro)
  wegenwerken Bergbosstraat, Polderstraat, Cor-

nelis Sneyssenslaan (0,75 miljoen euro)

Raadslid Guido Mortier: “Als men dat allemaal wil 
doen, moet men minstens 30 miljoen euro lenen.”

  Dat komt bovenop een schuld van 44 miljoen 
euro. Ondanks de historisch lage rentevoet 

heeft de meerderheid geen schulden afgelost.
  Merelbeke leent nu aan een historisch lage rente 

van 1,63 procent. Zodra deze stijgt, explodeert 
de schuld.

  Volgens ons zijn de investeringen hierboven 
te laag geraamd. De economie trekt aan en de 
prijzen van aannemers stijgen weer.

Kortom, Merelbeke riskeert een financiële put te 
creëren waar we nog decennia voor gaan betalen. 
Merelbeke heft nu al 8 procent gemeentebelastin-
gen en 1450 opcentiemen en zit daarmee bij de 
hoogste van het land. Dit beleid is een rechtstreeks 
ticket naar minstens 9 procent en 1600 opcen-
tiemen. N-VA Merelbeke hoopt dat er eindelijk 
geluisterd wordt.

Jong N-VA Rhode lanceert ‘Postbus V’
Jong N-VA Rhode luistert! “Met ‘Postbus V’ zal Jong N-VA Rhode alle inwoners 
uit de drie gemeenten de kans bieden om voorstellen en ideeën met ons te delen”, 
aldus Simon Lejeune, voorzitter van Jong N-VA Rhode. “De ‘Postbus V’-campag-
ne is een initiatief van de koepelafdeling van Jong N-VA uit de gemeenten Melle, 
Merelbeke en Oosterzele.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn 
voor velen nog veraf. Toch is dit hét moment 
om met goede voorstellen en ideeën naar 
buiten te komen. “Iedereen die een voorstel, 
een idee of een aanzet daartoe heeft, moet de 
kans krijgen dat te delen. Jong N-VA Rhode 
wil gehoor geven!” ‘Postbus V’ is een postbus 
waarmee wij op lokale evenementen aanwezig 
zullen zijn. Wie ons niet vindt, kan ook ons via 
mail bereiken”, besluit Simon Lejeune.

 V.l.n.r. Simon Lejeune, Kristof De Puydt, Hanna Courtijn, 
Angelique Van de Meirssche en  Sven Van Damme)

 Ideeën voor ons?  
Stuur ze naar postbusV@outlook.com
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Evi Maes
gemeenteraadslid
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arrondissementeel 

bestuurslid

Jo Van Hoorebeke
fractieleider 

OCMW-raad en 
partijraadslid

De visie van N-VA Merelbeke op de Fraterstraat
Naast de Hundelgemsesteenweg is de 
Fraterstraat wellicht de drukste straat 
van Merelbeke. Kinderen voor drie 
scholen (Sint-Fransiscusinstituut, Sint-
Michielsschool en de basisschool in de 
Hendrik Consciencestraat) gebruiken 
de fietspaden en voetpaden dagelijks en 
heel wat pendelaars passeren er op weg 
naar de oprit van de autosnelweg. Pro-
bleem: de Fraterstraat is absoluut niet 
aangepast voor deze verkeersstroom. De 
N-VA zet in op drie prioriteiten.

1   Dankzij het fietsinvesteringsplan van N-VA-
minister van mobiliteit Ben Weyts krijgt 
Merelbeke 737 000 euro om de Bergwijkbrug 
te vervangen door een oversteek met bredere 
brug en ruimte voor een degelijk fietspad aan 
twee kanten of een aparte brug voor wagens en 
fieters/voetgangers. Geen overbodige luxe voor 
de 180 fietsers per uur tijdens de spitsuren.

2   De accentverlichting aan het kruispunt van 
de Fraterstraat met de Bergstraat is eindelijk 
geplaatst. In januari 2016 gebeurde daar nog 
een zwaar ongeval. Kristof De Puydt vroeg 
toen op vraag van ondervoorzitter Christophe 
Vanderschueren om de oversteek veel veiliger 
te maken. Helaas kon dat blijkbaar niet meer 
voor de donkere maanden eind 2016/begin 
2017, maar voor de komende winter is er ac-
centverlichting.

3   Hét discussiepunt in de buurt is de versmal-
ling onder de spoorwegbrug. Hoewel N-VA 
Merelbeke beseft dat een duurzame oplossing 
niet eenvoudig en snel te realiseren is, vinden 
we dat alle partijen (meerderheid en oppo-
sitie) constructief moeten samenwerken aan 
een oplossing. De enige werkbare oplossing 
waarbij zowel het verkeer vlot door kan als de 
fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren, 
is een bredere tunnel of een extra tunnel voor 
de fietsers.

 V.l.n.r.: John De Vlaminck, Christophe Van-
derschueren, Joris Van De Vyver en Kristof De 
Puydt. De N-VA-leden uit de Flora vragen een 
leefbare Fraterstraat. Op ons verzoek kwam er 
alvast accentverlichting aan het zebrapad aan het 
kruispunt Bergstraat – Fraterstraat.

Wist je dat?
  de Hollebeekvijver toch behouden blijft? Het schepencollege speelde heel lang met het idee om de grond te 

verkopen als villagrond om de krakkemikkige begroting te stutten. Dankzij stevig oppositiewerk van o.a. N-VA 
Merelbeke bond de meerderheid in en beloofde men een ruimtelijk uitvoeringsplan. Evi Maes vroeg in de ge-
meenteraad naar de stand van zaken en kreeg de belofte dat het er nog voor de zomer komt.

  Merelbeke het SAVE-charter heeft ondertekend? Het SAVE-charter is een initiatief van Ouders van Verongelukte 
Kinderen. Gemeenten die het ondertekenen, engageren zich voor meer verkeersveiligheid voor kinderen. In 
maart 2015 vroeg John De Vlaminck al om dit charter te ondertekenen. Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ 
volgde in mei 2017 de krabbel. N-VA Merelbeke zal er nauwgezet op toezien dat de handtekening niet bij mar-
keting blijft en het bestuur ook daadwerkelijk voluit voor meer verkeersveiligheid gaat.

  Er lustig gebouwd wordt aan de geluidsschermen aan de E40 ter hoogte van de Plataan en Oude Gaversesteen-
weg. Dankzij herhaalde vragen van John De Vlaminck in de gemeenteraad en Rik De Vis in de provincieraad 
komt er nu een oplossing voor de geluidsoverlast. Op de hoogte blijven van de werken en mogelijke hinder? Ga 
naar www.wegenenverkeer.be/merelbeke, klik op de werf E40 en schrijf je rechts bovenaan in op de nieuws-
brief.

  Elke gemeente in principe minstens 2 procent andersvaliden moet tewerkstellen? Merelbeke haalt dat niet. 
Kristof De Puydt wees het schepencollege daarop en deed enkele suggesties voor een proactief aanwervings-
beleid.
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Geef hieronder aan hoe belangrijk u mogelijke initiatieven per domein vindt door de getallen te omcirke-
len of aan te kruisen. De hoogste score is 5. Als u absoluut geen interesse heeft in een bepaald initiatief, zet 
dan 0. Als we over de informatie beschikken, hebben we ook de kostprijs van een project aangegeven zodat 
u weloverwogen kan beslissen.

ENQUÊTE 
Iedereen
BURGEMEESTER

PRIORITEIT
 Nieuw gemeenschapscentrum (6 miljoen euro) 5 4 3 2 1 0
  Leegstaande kerkgebouwen gebruiken voor culturele 

evenementen
5 4 3 2 1 0

  Heropwaardering bestaand gemeenschapscentrum 
(Groenendal)

5 4 3 2 1 0

 CULTUUR

PRIORITEIT
 Realisatie openluchtterreinen Molenkouter (4 miljoen euro) 5 4 3 2 1 0
  Bouw tweede sporthal naast huidige sporthal Ter Wallen (2 

miljoen euro)
5 4 3 2 1 0

  Sportpark Melsen (1,5 à 2 miljoen euro) 5 4 3 2 1 0
  Voetbalvelden in kunstgras 5 4 3 2 1 0

 SPORT

PRIORITEIT
  Renovatie jeugdlokalen Bottelare 5 4 3 2 1 0
  Uitbreiden speelpleinwerking 5 4 3 2 1 0
  Uitbreiden activiteitenaanbod 5 4 3 2 1 0
  Stimuleren jeugdwerking sportclubs 5 4 3 2 1 0

 JEUGD

PRIORITEIT
 Realisatie park voor passieve recreatie in Ysenbroeck 5 4 3 2 1 0
 Tweede containerpark in Flora- 5 4 3 2 1 0
 Bosproject in Driesbeekvalei 5 4 3 2 1 0
 Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hollebeekbos 5 4 3 2 1 0
 Groencontainers in de wijken (met ID-controle) 5 4 3 2 1 0

 MILIEU
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Omcirkel wat past
Woonplaats: centrum  - flora – Bottelare – Melsen – Schelderode – Munte
Leeftijd: < 25 / 25-35 / 35-45 / 45-55/ 45-55
Geslacht: man - vrouw

U kunt de ingevulde formulieren persoonlijk of via de post vóór 31 juli 2017 bezorgen op de volgende adressen:

Ivan Eeckhout, Sint-Elooistraat 82, 9820 Merelbeke
Rik De Vis, Hundelgemsesteenweg 487, 9820 Merelbeke

Jo Van Hoorebeke, Lembergsesteenweg 108, 9820 Merelbeke
Joris Van De Vijver, Fraterstraat 21, 9820 Merelbeke (Flora)

PRIORITEIT
  Opofferen parkeerplaatsen in centrum (voorrang aan 

fietsers en voetgangers)
5 4 3 2 1 0

  Verplicht rechts afslaan op de Hundelgemsesteenweg 5 4 3 2 1 0
  Eénrichtingsverkeer op een deel van de 

Hundelgemsesteenweg en op de twee bruggen over de 
Ringvaart

5 4 3 2 1 0

  Heropwaarderen trage wegen 5 4 3 2 1 0
  Creatie veilige fietsverbindingen 5 4 3 2 1 0
  Aanleggen verdeelweg (omleiden doorgaand verkeer uit 

centrum)
5 4 3 2 1 0

 MOBILITEIT

PRIORITEIT
 Gemeentelijke belbus 5 4 3 2 1 0
 Nachtbussen tijdens weekendnachten voor uitgaande jeugd 5 4 3 2 1 0
 Shuttledienst naar wekelijkse markt 5 4 3 2 1 0
 Betere verbinding met Sint-Pietersstation 5 4 3 2 1 0
 Toegankelijk maken van Merelbeke Station voor  
andersvaliden en buggy’s

5 4 3 2 1 0

 OPENBAAR VERVOER

Ben u voorstander van een fusie van Merelbeke met één of meerdere van zijn buurgemeenten?
 JA

 NEEN

Zo ja, welke buurgemeente(-n) geniet(-en) uw voorkeur? U kunt meerdere opties aanduiden.

 Oosterzele           Gavere           Melle           Destelbergen           Gent

De Vlaamse regering moedigt de gemeenten aan om vrijwillig te fusioneren. De Vlaamse regering is er van overtuigd dat een schaalvergroting 
zal leiden tot een betere en ruimere dienstverlening aan de  inwoners. Bovendien zijn grotere gemeenten beter gewapend om toekomstige 
uitdagingen aan te gaan. Om de gemeenten er toe aan te zetten om deze stap te zetten voorziet de Vlaamse regering een financiële stimu-
lans onder vorm van een overname van de gemeentelijke schulden. Concreet gaat het over 500 euro schuld per inwoner van de deelnemende 
gemeenten.

 GEMEENTELIJKE FUSIE
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