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Samen klinken op
het nieuwe jaar!

N-VA Merelbeke wenst u een spetterend 2017!
Vergeet niet om samen met ons te klinken op
het nieuwe jaar. Afspraak op 5 februari vanaf
11 uur in het GILKO Kloosterstraat. Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon
is onze gastspreker. Iedereen welkom!
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Verkeerde beleidskeuzes en vergeten beloftes
Het budget voor 2017 is ontgoochelend. Van zowat alle verkiezingsbeloftes komt niets meer in huis.
En wat we wel krijgen -het gemeenschapscentrum- is overbodig. Er is meer nodig om in Merelbeke een
kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de meer dan 25 000 inwoners.
Woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum

Vrijetijdsbeleving op laag pitje

‘Dé prioriteit voor deze legislatuur’, klonk het in 2012.
Ook voor de N-VA is dat trouwens zo. Maar de plannen
vorderen niet. De lening van 17 miljoen euro (de grootste
ooit voor Merelbeke) krijgt niet de nodige prioriteit in de
budgetplannen. Als het er op korte termijn nog moet komen,
zal de gemeente zwarte sneeuw zien. Het lokaal
dienstencentrum voor de Flora komt er zelfs helemaal niet
meer (zie verder).

‘We gaan fors investeren in sportinfrastructuur’, zei men in
2012. Het Sportpark Melsen en de polyvalente sportzaal in
de Flora? Afgevoerd. Sportpark Molenkouter en een tweede
sporthal op Ter Wallen? Afwachten. Wat krijgen we wel?
Een gemeenschapscentrum van zes miljoen euro (dat
wellicht nog veel duurder zal uitvallen). Zit u daar op te
wachten, wetende dat we door de leegstaande kerken te
verbouwen een gemeenschapscentrum in elke deelgemeente
kunnen creëren voor een fractie van dat geld?
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N-VA zorgt voor nieuw stuk
openbaar groen in Flora
Achter de nieuwe verkaveling Klarenhof (langs
Gontrode Heirweg) kan je voortaan wandelen in
een stuk bos van 1,5 hectare. Deze nieuwe groene
long voor de Flora is er gekomen dankzij Rik De
Vis. In de vorige legislatuur liet hij als schepen van

Ruimtelijke Ordening bij de verkaveling opnemen
dat dit stuk groen moest blijven én publieke ruimte moest worden. Er is al beton genoeg in de Flora.
Ga het Klarenhofbos zelf ontdekken!

Ivan Eeckhout
voorzitter

Evi Maes
gemeenteraadslid

Leeuwen van Jong N-VA
Rhode blijven ambitieus
Eén jaar na de oprichting van Jong N-VA Rhode kozen de leden eind oktober 2016 een
nieuw bestuur. We tekenen enkele verschuivingen en een nieuw gezicht op. Na de doorstart in 2015 willen ze nu vooral een blijvende en duurzame werking op poten zetten.
Rik De Vis
fractieleider
gemeenteraad

Simon Lejeune (Oosterzele) en Hanna Courtijn (Oosterzele) behouden hun functie als voorzitter en
ondervoorzitter. Kristof De Puydt (Merelbeke) wordt secretaris. Sven Van Damme (Merelbeke) is het
nieuwe gezicht binnen de afdeling. Hij wordt penningmeester. Angelique Van De Meirssche (Melle)
vervolledigt het bestuur.
“Het eerste jaar hebben wij vooral onze structuren
op poten gezet om op termijn een blijvende en goed
werkende afdeling te kunnen worden”, aldus
voorzitter Simon Lejeune. “We bekijken nu hoe
we onze activiteiten kunnen verbreden en onze
werking kunnen versterken.”

Christophe
Vanderschueren
ondervoorzitter,
communicatieverantwoordelijke
en OCMW-raadslid

Guido Mortier
gemeenteraadslid

merelbeke@n-va.be

Wil je Jong N-VA Rhode volgen of lid
worden?
Neem een kijkje op hun website:
http://rhode.jongnva.be/
Voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening, Rik De Vis, zorgde voor het behoud van dit stuk groen en
maakte het openbaar.

Meerjarenplan OCMW: goed en slecht nieuws
In de OCMW-raad lag in december het meerjarenplan voor. De N-VA is blij dat
het Huis van het Kind er komt, maar betreurt dat er tijdens deze legislatuur geen
lokaal dienstencentrum Flora meer komt.
Huis van het Kind

Joris Van De Vyver
secretaris

John De Vlaminck
gemeenteraadslid,
politieraadslid,
arrondissementeel
secretaris en
partijraadslid.

N-VA Merelbeke is uiteraard erg tevreden dat
het Huis van het Kind
er zal komen. Een goed
initiatief dat lokaal alle actoren laat samenwerken die kinderen en gezinnen ondersteunen.
Verder is het ook een mooi eerbetoon aan Bea
Coppens, die het in de gemeenteraad voorstelde,
en ons helaas te vroeg ontvallen is.
De N-VA wil wel dat het huis toegankelijk en
centraal gelegen is en liefst ook openingsuren
heeft die buiten de normale werkuren vallen
zodat tweeverdieners met kinderen er ook

terecht kunnen. Verder denken we aan de
mogelijkheid van een hulptelefoon, crisisopvang
en een aanbod aan cursussen.

Geen ambitie voor Lokaal Dienstencentrum
Flora
Tot onze grote teleurstelling voorziet de
meerjarenplanning enkel een visietekst voor het
dienstencentrum in de Flora. De N-VA vindt dat
de meerderheid foute prioriteiten legt.
Wat wel kan voor een cultuurcentrum, waar
behalve de bevoegde schepen niemand van
wakker ligt, kan helaas niet voor een
noodzakelijke dienstverleningspoot in een
dichtbevolkt verstedelijkt gebied. Jammer.

Rosine Van Gysegem
gemeenteraadslid

Wist je dat ...
 er nog steeds geen accentverlichting aan het zebrapad van de Fraterstraat is geplaatst? Na een
zwaar ongeval op 11 januari 2016 besliste de gemeenteraad unaniem dat die er snel moest
komen. Een jaar later is het opnieuw winter en vroeg donker, maar is er nog geen spoor van
accentverlichting. Kristof de Puydt interpelleerde de schepen op vraag van ondervoorzitter
Christophe Vanderschueren. Die beloofde eindelijk snel actie te ondernemen.
 er huizen scheuren in Melsen en Schelderode na de wegenwerken aan de Gaversesteenweg?
Rik De Vis vraagt de gemeente om dringend actie te ondernemen.
 Het overambitieus investeringsprogramma van het schepencollege ons met plannen, weinig
realisaties en veel schulden opzadelt? Met 44,35 miljoen euro schuld komen
we zelfs niet in de buurt van het streefdoel van een schuldratio van 125 procent.
Voor 2020 streeft men een overschot van 107 121 euro na. Dat lijkt veel, maar
één strenge winter en wat strooizout en we zitten in de rode cijfers.

Jo Van Hoorebeke
fractieleider
OCMW-raad en
partijraadslid

Kristof De Puydt
gemeenteraadslid en
arrondissementeel
bestuurslid

www.n-va.be/merelbeke

De Verandering Werkt. Ook voor u!
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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