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Beste Merelbekenaar
In het voorjaar kozen de N-VA-leden een nieuw bestuur 
voor de afdeling Merelbeke. Met veel trots deel ik u mee 
dat ik verkozen werd tot afdelingsvoorzitter. Samen met 
het nieuwe bestuur ben ik vastberaden om in Merelbeke 
sterk werk te leveren vanuit de oppositie. We zullen de 
beslissingen van de meerderheid van kortbij opvolgen én 
die meerderheid ook op haar verplichtingen wijzen.  
Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst 
van onze mooie gemeente.  

De komende drie jaar wil ik een nieuwe weg inslaan met 
de afdeling. Met veel visie en ambitie willen we de N-VA 
op de kaart zetten in Merelbeke. De nieuwe weg die we 
inslaan houdt rekening met de reeds afgelegde weg, maar 
wil versterkt inzetten op een open partijwerking. Zo hoeft 
niet iedereen een langdurig en tijdrovend engagement aan 
te gaan. Ook wie interesse heeft in een bepaald thema kan 
daarrond meedenken of -werken bij N-VA Merelbeke.  
We besteden bovendien expliciet aandacht aan een  
verjonging van onze afdeling.

Daarnaast vind ik het heel belangrijk om visiegericht te 
werken. In de komende periode zullen we u onze visie 
toelichten over specifieke thema’s zoals financiën, sociaal 
beleid, leefomgeving, … Vanuit die visie willen we harder 
wegen op de besluitvorming. Onze afdeling mag ook 
meer ambitie tonen. Ik ga voor een afdeling die aanwezig 
is in het politieke discours in Merelbeke én in de lokale 
gemeenschap.

Zin om het ambitieuze project van N-VA Merelbeke te 
ondersteunen? Geef gerust een seintje!

CAMPAGNEPASPOORT

Naam en voornaam
SYS Els
Functie
Voorzitter N-VA Merelbeke
Geboortedatum
12 juni 1981

E-mailadres
els.sys@n-va.be

Wie ben ik?

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Gezin 
Gehuwd met Karel,  
twee kinderen: Elien en 
Ward

Loopbaan 
Leraar lager onderwijs, 
directeur GILKO, staf- 
medewerker onderwijs 

Favoriete muziek 
Meezingers (als niemand 
luistert)

Favoriete boeken 
Kinderboeken, zoals de 
KJV-selectie

Favoriete gerecht 
Kaasschotel met nootjes, 
om te delen met vrien-
den of familie

Favoriete plekje 
In het groen, in de zon én 
in Merelbeke natuurlijk

Favoriet moment 
Als ik tien minuten te 
vroeg klaar ben om te 
vertrekken (yes, I did it!)

Bedankt, kiezers!
Net als in Vlaanderen is ook in het kanton Merelbeke het Vlaams Belang de grote winnaar. De N-VA is erin geslaagd de schade te 
beperken. Voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement is de N-VA de grootste partij met 22,12 procent. Voor de Kamer komt de 
N-VA als tweede partij uit de bus met 20,83%. Bedankt aan alle kiezers die ons hun stem gaven! De N-VA blijft hard verder werken 
voor Vlaanderen en voor Vooruitgang.



merelbeke@n-va.be

Bouwprojecten wegen  
op gemeentekas

De vele bouwprojecten in onze gemeente 
kosten u als belastingbetaler veel geld.

Gemeentesecretaris al vier jaar betaald zonder te moeten werken
Sinds 1 september 2015 ontvangt de gemeentesecretaris een loon zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. 
Het gemeentebestuur werkte met hem een regeling uit, omdat het niet meer met hem wil samenwerken. 
Maar die regeling kost de gemeente wel veel geld.

‘Dienstvrijstelling’
Dat de gemeentesecretaris – nu ‘waar- 
nemend algemeen directeur’ – al jaren op 
ramkoers ligt met het gemeentebestuur, 
is een publiek geheim. Verschillende tucht-
procedures draaiden op niets uit en de  
gemeentesecretaris is nog steeds in dienst. 
In 2015 kreeg hij zijn ontslag, maar de 
Raad van State maakte dat ongedaan.  
In mei 2016 gooiden het schepencollege 
en de secretaris het op een akkoordje: hij 
wordt verder betaald op voorwaarde dat 

hij uit het gemeentehuis wegblijft.  
In ambtelijke termen heet zoiets een 
‘dienstvrijstelling’.
 

14 000 euro per maand
De maandwedde van de gemeente- 
secretaris bedraagt momenteel 9 432 euro 
bruto. Tel daar de sociale bijdragen bij en 
je komt aan minstens 14 000 euro kosten 
per maand of ruim 168 000 euro per jaar. 
Vooral de burgemeester wil de secretaris 

niet meer zien, zelfs al kost dat de gemeente- 
kas een klein fortuin. En niemand weet 
hoelang die voorkeursbehandeling nog 
zal duren. Als voorbeeld voor de andere 
personeelsleden kan dat tellen. De hoogste 
ambtenaar van de gemeente wordt al bijna 
vier jaar betaald zonder te moeten werken. 

Voor N-VA Merelbeke kan het zo niet  
verder. Het gemeentebestuur moet  
dringend werk maken van een definitieve 
oplossing.

Je kan er niet naast kijken. Metershoge bouwkranen ‘sieren’ het Merelbeekse straatbeeld. Het gemeente-
bestuur zette tal van bouwprojecten in gang, maar die hebben zware financiële gevolgen. N-VA Merelbeke 
betreurt dat de schulden blijven oplopen en dat een belastingverhoging zich lijkt op te dringen.

Op dit ogenblik zijn er vier grote bouwwerven in Merelbeke: het nieuwe woonzorgcentrum, de tweede sporthal, het nieuwe cultuur-
huis en de nieuwe kinderopvang. Begin dit jaar werd beslist twee kunstgrasvelden aan te leggen in Melsen en in Bottelare. Op korte 
termijn is de aanleg van het sportpark Molenkouter gepland.

Stijgende schuldenlast
Het zijn stuk voor stuk projecten die ofwel noodzakelijk zijn ofwel bijdragen tot een 
betere dienstverlening voor de burger. Maar zoals de tabel aantoont, verslinden ze 
ook geld. Uit de jaarrekening van vorig jaar blijkt bovendien dat de schuldenlast toen 
al hoog lag en dat de gemeentelijke spaarpot met 6 500 000 euro daalde. In 2019 zal 
die spaarpot volledig opgebruikt worden. Zware leningen zullen nodig zijn om alle 
bouwwerken te kunnen betalen.

Belastingverhoging?
De werkelijke kosten van de bouwprojecten zullen wellicht nog hoger uitvallen, vooral omdat bepaalde uitgaven – al dan niet bewust –  
niet voorzien zijn. Nu al staat vast dat het huidige gemeentebestuur ofwel de belastingen drastisch zal moeten verhogen, ofwel een 
enorme schuldenlast zal achterlaten. Mogelijk zelfs beide … Het spreekt voor zich dat dat geen goede zaak is. N-VA Merelbeke roept 
de meerderheid op tot meer verantwoordelijkheidszin en rekent erop dat ze de gemeentefinanciën niet verder laat ontsporen.

Project Raming
Woonzorgcentrum € 30 000 000
Tweede sporthal € 2 000 000
Cultuurhuis € 6 000 000
Kinderopvang € 1 500 000
Kunstgrasvelden € 1 000 000
Sportpark Molenkouter € 4 000 000
Totaal € 44 500 000
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Parking voor kampeerauto’s
Het kampeerautotoerisme zit in de lift. Het gebruik van 
kampeerauto’s zal volgens de verwachtingen nog stijgen. 
Merelbeke bezit heel wat troeven voor gebruikers van  
kampeerauto’s. Wie er met de kampeerauto op uittrekt, 
neemt meestal ook de fiets mee om de streek te verkennen. 
En voor fietstochten vormt onze unieke Scheldevallei het 
ideale decor. Onze gemeente heeft zelf ook veel te winnen 
bij meer kampeerautotoerisme. Voor de horecazaken in  
Merelbeke zou het zeker een goede zaak zijn. 

N-VA-gemeenteraadslid Guido Mortier vroeg het  
schepencollege dan ook om te onderzoeken of er in  
Merelbeke een parking voor kampeerauto’s kan komen,  
met de nodige nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit 
en sanitair. De bevoegde schepen reageerde heel enthou- 
siast op het voorstel en beloofde de mogelijkheden te  
onderzoeken.

Rolstoelvriendelijke 
trage wegen in de 
Scheldevallei
In de Scheldevallei zijn er op het grondgebied 
van Merelbeke een zestal trage wegen die  
toegang geven tot de Trekweg langs de  
Schelde. Tussen Zwijnaardebrug en de grens 
met de gemeente Gavere is de Trekweg niet 
bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Nochtans 
zijn er wel mogelijkheden. 

Vooral het verlengde van de Brandegemse 
Ham, de trage weg naast Schelderodeput en 
de Veerpontwegel kunnen met relatief geringe 
kosten rolstoelvriendelijk gemaakt worden. 
Raadslid Guido Mortier vroeg het college dan 
ook om daar werk van te maken. De bevoegde 
schepen was zich bewust van het probleem en 
beloofde het aan te pakken.

Slimme camera’s  
voor meer veiligheid
In het begin van de vorige legislatuur stelde John  
De Vlaminck (N-VA) aan de politieraad voor om een  
cameraschild te installeren op het grondgebied van de  
politiezone. De ‘slimme’ camera’s kunnen zorgen voor  
een permanente screening van alle voertuigen die zich 
verplaatsen op dat grondgebied.  Op die manier krijgt u  
als inwoner meer bescherming tegen malafide mensen. 

De politieraad keurde in maart dit jaar een bestek goed 
voor het cameraschild. Het gaat om 45 nieuwe camera’s 
waarvan er 20 op het grondgebied van Merelbeke komen. 
Bij de keuze van de locaties werd uiteraard rekening  
gehouden met de camera’s die de federale politie en naburige 
politiezones al lieten plaatsen. Via een monitoringsysteem 
zal de politie een permanent visueel zicht hebben op de 
nieuwe locaties. Normaal worden de eerste camera’s in het 
najaar van 2019 geplaatst.

De totale kostprijs zal wellicht 890 000 euro bedragen. 
Een bedrag dat zeker gerechtvaardigd is, want het systeem 
betekent een wezenlijke en permanente bijdrage aan de 
veiligheid van al onze inwoners.

Herbeluisteren gemeenteraad  
moet mogelijk zijn
Elke maand neemt de Merelbeekse gemeenteraad belangrijke  
beslissingen. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting, waarvan  
telkens een audio-opname wordt gemaakt. Die opname wordt  
nadien integraal overgetypt in de notulen van de gemeenteraad,  
die u als inwoner kunt raadplegen. 

Sommige gemeenten gaan nog een stap verder en stellen de  
audio-opname zelf ter beschikking op hun website. Zo kunnen 
inwoners de gemeenteraad thuis herbeluisteren. Ons raadslid Guido 
Mortier stelde voor om ook in Merelbeke de audio-opnames van 
gemeenteraadszittingen te publiceren op de gemeentelijke website. 
De bevoegde schepen vond het een interessant voorstel en heeft 
inmiddels een aantal firma’s gecontacteerd die deze dienstverlening 
aanbieden.

Rik De Vis
Gemeenteraadslid

Guido Mortier
Gemeenteraadslid

Rosine Van Gysegem
Gemeenteraadslid

John De Vlaminck
Gemeenteraadslid

Els Sys
Lid bijzonder comité 

voor de sociale dienst

Joris Van De Vyver
Lid autonoom  

gemeentebedrijf

Sabrina Schollaert
Lid autonoom  

gemeentebedrijf

Nieuws 
uit de 

gemeenteraad
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


