
N-VA Merelbeke is het absoluut niet eens met de beslissing van het schepen-
college om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Makegemse Bossen

te beperken tot het verschaffen van rechtszekerheid aan de 20 eigenaars van 
woningen in het natuurgebied. Dat is een aanfluiting van het groene beleid dat in
Merelbeke al decennia gevoerd wordt. 

N-VA Merelbeke stemde dan ook tegen ondanks dat we zelf deel uitmaken van de
meerderheid. We dienden een amendement in dat helaas niet aanvaard werd. Samen
met Groen! hebben we inmiddels een klacht bij de gouverneur ingediend.

VOORGESCHIEDENIS
De Makegemse Bossen zijn een parel van de gemeente.
Om dat bosgebied te beschermen werd destijds een Bij-
zonder Plan van Aanleg (BPA) Makegemse Bossen opge-
steld. Het was een compromis waarin de hele
gemeenteraad zich kon vinden. Het werd met eenparig-
heid van stemmen aanvaard.

In dat BPA waren we toen niet blind voor de situatie van
20 eigenaars die een woning in het natuurgebied hadden.
Omdat die situatie historisch gegroeid was, besloten we
die mensen rechtszekerheid te geven. 

Maar toen het BPA ingediend werd, moest het eigenlijk al RUP heten. Omwille van
deze procedurele futiliteit vernietigde de Raad een uitgebalanceerd plan.

NIEUWE BESLISSING
Het kwam daardoor opnieuw terecht op het bord van het schepencollege, waar de 
N-VA geen deel meer van uitmaakt sinds Rik De Vis zoals afgesproken de fakkel
doorgaf aan Pascal Rousseau. Maar in plaats van het BPA opnieuw in te dienen als
RUP besloot het college om enkel een RUP in te dienen voor de 20 huiseigenaars.
Compleet absurd en een verregaande vorm van cliëntisme ten koste van de natuur
in Merelbeke! Het is bovendien volstrekt onnodig want ook het oorspronkelijke BPA
verschafte rechtszekerheid aan de eigenaars.

De N-VA stelt helaas vast dat het beleid een bocht aan het nemen is. Terwijl Merel-
beke er vroeger prat op ging om in elk plan van ruimtelijke ordening veel belang te
hechten aan de natuur, lijkt de weegschaal nu naar de andere kant over te hellen. Dat
kunnen, willen en zullen wij niet aanvaarden!

Voordracht 
Philippe Muyters
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N-VA Merelbeke stemt tegen beslissing Makegemse Bossen

V.U. Ivan Eeckhout
Sint-Elooistraat 82
9820 Merelbeke

“Terwijl het 
gemeentebestuur 

vroeger veel belang
hechtte aan natuur in

de ruimtelijke 
ordening lijkt de 

weegschaal nu naar 
de andere kant over 

te hellen.”

RUIMTELIJKE ORDENING

N-VA Merelbeke nodigt u uit voor een
voordracht van Vlaams minister van

Ruimtelijke Ordening 
Philippe Muyters. De keuze voor

Muyters als spreker is niet toevallig.
Ruimtelijke ordening zal een 

prominent onderdeel zijn van ons 
programma bij de gemeenteraads-

verkiezingen van 2012. 
Daarom nodigen we de bevoegde 

minister graag even uit.

De voordracht vindt plaats op 
vrijdag 7 oktober vanaf 20.00 uur in

het Jeugdcentrum De Gnirk 
(Hundelgemsesteenweg 445, 

Merelbeke). Na de voordracht krijgt
iedereen de kans om vragen te stellen. 

De inkom is gratis, iedereen is 
welkom. Tot dan!

N-VA WANDELT DOOR DE FLORA
Onze jaarlijkse herfstwandeling brengt
ons dit jaar langs de groene ruimten in

de Flora. Onze gids Rik De Vis leidt
ons door onder meer door de parel

van de Flora, het Liedermeerspark en
andere mooie stukjes groen in het

voorstedelijk gebied.

De wandeling vindt plaats op zondag
6 november. Verzamelen doen we om

14.00 uur aan de chalet in het 
Liedermeerspark. De wandeling zal 

ongeveer twee uur duren. 
Deelname is gratis.



In elke editie laten we u kennismaken met en-
kele van onze nieuwe bestuursleden. We vin-

den het belangrijk dat u ons leert kennen zodat u
op ons af kan stappen met uw vragen en commen-
taren. Vandaag stellen we u Kristof De Puydt (25)
en Joris Pieters (29) voor.

Kristof werd eind 2010 ontdekt door het lokaal be-
stuur. “Ik was altijd al erg geïnteresseerd in politiek
en dan vooral in de N-VA. Op Facebook was ik een
van de vele vrienden van Bart De Wever. Dat viel
blijkbaar op, want een bestuurslid sprak me aan.
‘Eindelijk!’, dacht ik.”

Kristof moest er niet lang over nadenken toen we
hem vroegen ons bestuur te vervoegen. “Het was mij
daarvoor al duidelijk dat mijn ideeën erg dicht aan-
leunen bij de N-VA. Toen ik de kans kreeg om actief
deel te nemen, twijfelde ik geen moment.”

“In de lokale politiek spreken
vooral de sociale thema’s me
aan. Dat is niet onlogisch aange-
zien ik vijf jaar geleden afstu-
deerde als bachelor in het sociaal
werk. Mijn eerste stappen in de
lokale politiek komen dus op een
erg spannend moment, net als er

in de komende legislatuur werk moét worden ge-
maakt van een nieuw rusthuis.”

“Ik werk momenteel als klantenbeheerder loon-
administratie. Dat betekent dat ik zelfstandigen help
met hun personeel. Ook de middenstand ligt me
daardoor nauw aan het hart. Het beleid van voor-
malig schepen Rik De Vis (N-VA) met onder meer
startpremies onderschrijf ik volledig.”

“In mijn vrije tijd vind je me vooral uit met vrienden.
De dag erna vind je me dan weer op de fiets om de
calorieën van de avond ervoor weg te werken. (lacht)
Al gaat meer en meer tijd nu naar de N-VA. De ge-
meentelijke politiek laat me niet meer los!”

Ook Joris is een recente ontdekking, al kon dat ook
moeilijk anders. “Ik woon pas sinds 2009 in Merel-
beke, in de Flora. Daarvoor woonde ik in West-
Vlaanderen. Jullie waren er dus snel bij om me te
strikken.” (lacht)

Veel moeite om Joris op te sporen hadden we niet.
Joris was al lid van de N-VA toen we hem benader-
den. “Ik stond al van in het prille begin achter de
standpunten en de rechtlijnigheid van de N-VA,
maar die steun bleef passief. Het moment waarop
Vincent Blansaer me contacteerde, viel eigenlijk 
perfect samen met het moment waarop ik voor me-
zelf besloten had om een meer geëngageerde rol te
spelen.”

“Daarbij zijn er enkele beleids-
domeinen die me meer dan
andere aanspreken. Als indus-
trieel ingenieur biochemie
werk ik als milieu- en veilig-
heidsverantwoordelijke in de
chemische sector. Milieu is
dus een stokpaardje van me. Reken daar gerust ook
ruimtelijke ordening bij. In die twee domeinen
schuilt trouwens de eigenheid van Merelbeke die me
zo aantrok. De nabijheid van de grote stad, maar toch
nog dat landelijke karakter.”

“Ook sport is een beleidsdomein waar ik mijn schou-
ders wil onder zetten. Ik speel al 15 jaar waterpolo en
was toen ik hier kwam wonen onder de indruk van
het zwembad. Goede sportinfrastructuur is erg be-
langrijk.”

“Maar los van mijn interesses start ik als nieuweling
in de politiek niet met torenhoge verwachtingen. Ik
wil mijn kennis en gedrevenheid aanwenden in elke
rol die de partij me toebedeelt.”

In de kijker:

Kristof De Puydt en Joris Pieters

Kristof De Puydt: 
“Als we tegen 2018 een
nieuw rusthuis willen, 

moeten we er nu 
mee beginnen.”
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Joris Pieters in het Lieder-
meerspark: “Dit is hoe het

hoort. Een groene long in een
verstedelijkt gebied biedt
een meerwaarde voor alle

inwoners.”
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“Toen ze 
me voor 

het bestuur
vroegen, 
dacht ik 

‘eindelijk!’”

“Ik had net 
besloten een

actievere 
rol in de 

partij 
te spelen”



Rik De Vis trekt N-VA-lijst in 2012

Het zal voor weinigen een verrassing zijn dat Rik
De Vis onze kopman is voor de gemeenteraads-

verkiezingen van 2012. Rik is al sinds jaar en dag het
boegbeeld van onze afdeling. Ook in 2012 zal hij die
rol met verve vervullen.

Rik heeft intussen al 12 jaar beleidservaring in Merel-
beke. Als schepen van Jeugd opende hij het vernieuwde
jeugdcentrum op de Molenhoek. Verder richtte hij als
schepen van Middenstand ook de gemeentelijke ad-
viesraad op voor ondernemen, een initiatief waarvoor
Merelbeke felicitaties kreeg van Unizo.

AAN WIEG VAN DORPSKERNVERNIEUWING
Maar meest zichtbaar zijn de verwezenlijkingen in 
Stedenbouw, waar zijn expertise als docent landschaps-
architectuur zich liet gelden. Hij riep de ongebreidelde
hoogbouw een halt toe en stond mee aan de wieg van
de dorpskernvernieuwing en nieuwe woonzones die
met groen- en parkeernorm als voorbeeld gelden voor
heel Vlaanderen.

NATUUR EN CULTUUR
In zijn vrije tijd is Rik een natuur- en cultuurliefhebber.
Zo was hij al drie keer hoofdontwerper van de Flora-
liën en gaat hij graag schetsen in Gotische kathedralen
en Italiaanse siertuinen. Maar bovenal is Rik een poli-
tiek dier in hart en nieren. Hij is de geknipte man om
de voortrekker te zijn van onze dynamische afdeling
met zijn mix van ervaring en jeugdig enthousiasme.

Dat rolstoelgebruikers het station van Merelbeke best mij-
den, dat wisten we al, maar de NMBS gaat nu nog verder in
het ontmoedigen van reizigers. Ook het loket moet eraan ge-
loven. 

Een dwaze beslissing, vinden wij. Ons station is een voor-
stedelijk station en zou een dynamische draaischijf kunnen
en moeten zijn tussen treinreizigers, busreizigers, fietsers en
voetgangers.

Dat staat ook zo in het gemeentelijk mobiliteitsplan, maar
de dynamiek om deze doelstelling te realiseren ontbreekt in
het schepencollege. Onze landelijke dorpskernen hadden al

lang een belbusverbinding moeten hebben met het station of met het centrum van Merelbeke. N-VA Merelbeke blijft
strijden voor duurzame mobiliteit.

Sluiting loket station Merelbeke is dwaze beslissing

Handig om weten in Merelbeke
• Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) trok 102 000

euro uit om van de oude pastorij in Munte een be-
zoekersonthaal te maken. De strategische ligging van
de pastorij maakt haar tot  een ideale vertrekplaats
voor de ontdekking van het regionaal landschap
Vlaamse Ardennen.

• De gemeenteraad heeft eindelijk het licht op groen
gezet voor de aankoop van 15 hectare voor een nieuw
sportpark  op de Molenkouter voor een kostprijs van
2 183 000 euro. De gronden zijn gelegen tussen  de
Poelstraat, de Wafelstraat en de Motsenstraat. 

• Met de heraanleg van het kerkplein komt de dorps-
kernvernieuwing in haar eindfase. Het wordt een aan-

genaam en autoluw plein met bomen, zitgelegenheid,
fietsstelplaatsen en een waterelement. De werken zul-
len 3 400 000 euro kosten.  

• De personeelskosten in Merelbeke stijgen. In de laat-
ste 5 jaar stegen de kosten met 33 % van 7,3 miljoen
euro naar 10 miljoen euro. 

• De raming in het bestek voor de concessieovereen-
komst van  de ondergrondse parking in het centrum
(slechts 144 parkeerplaatsen) en het parkeerbeheer in
het centrum zou 190 000 euro bedragen per jaar. Dit is
1 330 000 euro voor de komende 7 jaar. Wij zullen ons
met klem verzetten tegen te hoge kosten.

Rik De Vis bij een van de toekomstige 
nieuwe woonzones die als voorbeeld 
gelden voor heel Vlaanderen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


