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Ons lokaal verhaal: tijd voor Verandering
In oktober gaat N-VA Merelbeke resoluut voor een klinkende verkiezingsoverwinning en een plaats in de 
bestuursmeerderheid. Ons verkiezingsprogramma moet nog concreet vorm krijgen, maar we geven u graag 
al een vooruitblik op ons lokaal verhaal.

Vlaanderen, en meer bepaald Merelbeke, is onze 
en uw thuis. Hier delen wij lief en leed met elkaar. 
Straks zullen meer dan 25 000 mensen Merelbeke 
hun thuis noemen. Elke inwoner moet zich hier 
thuis en veilig voelen en de faciliteiten hebben om 
comfortabel te leven. N-VA Merelbeke gaat voluit 
voor een veilige thuis in een welvarende gemeente!
De N-VA wil zorg dragen voor onze Merelbeekse 
woon- en leefomgeving door:
  Nette en propere wijken met groen en buurt- 

parken 
  Slimme mobiliteit en bereikbaarheid voor  

iedereen
  Natuurontwikkeling 
  Aandacht voor het landschappelijke aspect van 

onze landelijke deelgemeenten 

We gaan voor veiligheid voor jong en oud, op de 
weg en in het verkeer, thuis en in de buurt. We  
pleiten voor een veiligheidscultuur met een recht-
vaardig lik-op-stukbeleid.

Welvaart en welzijn
We ijveren voor een bloeiende en ondernemende 
gemeenschap met een brede cultuurbeleving waar 
alle talenten samen met zin voor verantwoorde-

lijkheid bijdragen tot onze Vlaamse welvaart en 
ons Vlaams welzijn. Daarom zetten wij ook in op 
Vlaams burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamin-
gen maximaal integreren in ons verhaal. De N-VA 
wil een slank en doelgericht bestuur. De afslan-
king van de provincies en de samensmelting van 
OCMW en gemeente tot één structuur is daar een 
mooi voorbeeld van.

Minder schulden
De N-VA denkt aan de generaties van morgen en 
staat voor een nuchter en betaalbaar beleids- 
programma. Schuldafbouw moet een prioriteit 
zijn. Merelbeke torst nu al 1 800 euro schuld per 
inwoner. Als de rente aantrekt en de intresten op 
leningen stijgen, zal onze schuld exponentieel stij-
gen en wordt beleid voeren straks heel wat lastiger. 

De N-VA is de leidende partij in het land en in 
Vlaanderen. Ook in de gemeenten willen wij demo-
cratisch samenwerken en onze visie voor een veilig 
en welvarend Vlaanderen ook lokaal toepassen. 

Wil je meewerken aan de vertaalslag van onze 
ambities in concrete programmapunten of je 
schouders onder ons project zetten?

RIK DE VIS
Lijsttrekker N-VA  

Merelbeke  
merelbeke@n-va.be - 

09/230 75 09

‘Een groennorm  
bij nieuwbouw- 
projecten zorgt 

voor mooie stukjes 
natuur zoals deze 

in Klarenhof.

Meer weten over 
N-VA Merelbeke?

 www.n-va.be/Merelbeke 
 N-VA Merelbeke 
 @Merelbeke nva
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Constructieve oppositie levert resultaten op
N-VA Merelbeke voert sinds 2012 constructieve oppositie in gemeente- en OCMW-raad. Hoewel we  
uiteraard – terecht – vaak forse kritiek hebben op de beleidskeuzes en vooral de spilzucht van de  
meerderheid heeft onze fractie ook heel wat voorstellen gedaan die nadien gerealiseerd werden of nu  
onderzocht worden. Een overzicht:

Rik De Vis – Fractievoorzitter gemeenteraad
  Rik stelde in 2014 een groenplan voor om te voorkomen dat Flora volgebouwd wordt zonder enige 

aandacht voor de woonkwaliteit en het groen. Het voorstel werd unaniem aanvaard. Het groenplan is er 
intussen.

  Rik zetelt ook in de provincieraad. Na lang aandringen en herhaalde tussenkomsten is het ‘Natuurin-
richtingsproject Merelbeekse Scheldevallei’ naar de afwerkingsfase gebracht. Na meer dan 11 jaar zijn de 
oevers van onze Melsenbeek eindelijk ecologisch uitgewerkt met zachte hellingen en vistrappen. 

Guido Mortier - Gemeenteraad
Als gewezen burgemeester en gemeentesecretaris van Zingem weet Guido Mortier als geen ander hoe een 
gemeente efficiënt kan werken. Guido heeft meermaals het financieel beleid van de gemeente stevig door de 
mangel gehaald. Het ongebreidelde investeringsbeleid van de meerderheid zadelt de toekomstige generaties 
met een huizenhoge schuld op. Als de intresten op leningen weer stijgen, zal de gemeente bijna niet anders 
kunnen dan de belastingen verhogen. 

Gezamenlijke inspanningen van onze fractie
 Dat er op dit moment nog lager onderwijs in de vestiging van het 
gemeentelijk onderwijs in de Bergwegel is, is aan verzet van de ouders 
mét de stevige steun van onze fractie te danken. 

 Op dit moment is het Agentschap Wegen en Verkeer eindelijk ge-
luidsschermen langs de E40 ter hoogte van de Plataan en Oude Ga-
versesteenweg aan het zetten. Verschillende fractieleden hebben daar 
zowel in de gemeente- als in de provincieraad stevig op aangedrongen.
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John De Vlaminck - Gemeenteraad
Als voormalig korpschef is John onze man voor veiligheid en mobiliteit.
  Op zijn aangeven is een premie ingevoerd voor inbraakwerende werken. De premie is 30 procent van de 

werken en maximum 175 euro. Er kwam ook extra opleiding voor preventieadviseurs, politieagenten die 
op verzoek van burgers het huis inspecteren en advies geven om het beter te beveiligen.

  Onze gemeente ondertekende het SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid.
  Nog dit jaar komt er een cameraschild met nummerplaatherkenning rond onze belangrijkste invalswegen 

(R4, E17, E40) om criminelen te vatten.

Evi MAES - Gemeenteraad
  Dankzij stevig verzet van onder andere Evi borg de gemeente de plannen op om Hollebeekbos te verkave-

len en komt er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hollebeekbos dat deze groene parel én de vijver vrijwaart.
  Op aandringen van Evi ondertekende onze gemeente het burgemeesterconvenant op 2 februari 2017. 

Daarmee belooft de gemeente om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen.

Rosine Van Gysegem - Gemeenteraad
  Rosine stelde vast dat in het gemeentelijk lager onderwijs slechts 36 lestijden voorzien zijn voor zorg. 

Twaalf daarvan zijn dan terecht voor anderstalige leerlingen om hen te helpen om onze taal te leren, maar 
wat overblijft voor de anderen (24 uren voor allerhande leerproblemen) is te weinig.

  Rosine protesteerde ook tegen het monddood maken van de cultuurraad. Deze decretaal verplichte 
adviesraad komt al lang niet meer samen in Merelbeke en moet op de koop toe betalen voor cultuurfora 
waar hij niet om gevraagd heeft.

Kristof De Puydt - Gemeenteraad
  Na een zwaar verkeersongeval op het zebrapad van de Fraterstraat aan de Bergstraat vroeg Kristof De 

Puydt op verzoek van ondervoorzitter Christophe Vanderschueren om dat zebrapad veiliger te maken. 
Sinds begin 2017 staat er accentverlichting. Kristof vroeg meteen ook om overal – en zeker aan scholen - 
accentverlichting te plaatsen aan oversteekplaatsen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

  Kristof overtuigde de gemeente om de European Disability Card in Merelbeke te erkennen. Die bevordert 
de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, 
pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…).

OCMW-raad: Jo Van Hoorebeke en Christophe Vanderschueren
Onze N-VA-fractie werkte constructief mee aan hét dossier van deze legislatuur, 
het nieuwe woonzorgcentrum in de Kloosterstraat. Op dit moment is de bouw 
begonnen en dat is niet minder dan historisch te noemen. Het dossier is minstens 
20 jaar oud. 

Jo en Christophe hebben daarnaast meer dan eens kritiek geuit op het gebrek aan 
ambitie voor Flora. Flora telt duizenden inwoners en moet gewoon een Lokaal 
Dienstencentrum hebben, een satelliet dus van het OCMW. Deze meerderheid 
beperkt zich in deze legislatuur tot onderzoek naar de mogelijkheden waardoor 
de bouw ten vroegste voor 2019 is. Te laat, vinden wij al jaren.

Bea Coppens (†) - Gemeenteraad
Tijdens deze legislatuur overleed N-VA-gemeenteraadslid Bea Coppens na een korte ziekte. We eren ook graag haar verwezenlijkin-
gen.
  Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen de verschillende actoren (Kind en Gezin, OCMW, scholen, 

kinderopvang, speelpleinwerking, oudergroepen, de Gezinsbond, jeugdbewegingen, huisartsen) dat een geïntegreerd en efficiënt 
aanbod van preventie gezinsondersteuning opzet op vlak van welzijn en gezondheid. Merelbeke krijgt er één dankzij Bea.

  Op het kerkhof is er nu een sterretjesweide, een speciaal plekje voor doodgeboren kinderen.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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


