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De N-VA gaat voor een verkeersveilig Merelbeke

Familiefeest 

Zaterdag 17 september 2016 vanaf 19u 
Stoofvlees  

Tong in de madeirasaus 
Vegetarische schotel 

Balletjes in de tomatensaus (kinderen) 
 

Volwassenen: € 18  Kinderen: € 10 
 

Atheneum Merelbeke Middenschool 
Gaversesteenweg 195 Merelbeke 

 
Inschrijvingen: kristof.depuydt@n-va.be of 0473/84.37.12 

Megaprojecten hypothekeren toekomst p. 2 Het N-VA-beleid werkt p. 3 

Nood aan langetermijnvisie voor mobiliteit
De Hundelgemsesteenweg, Fraterstraat en het oprittencomplex 
in de Heidestraat zijn de jongste jaren geëvolueerd tot ech-
te zwarte punten. Elke ochtend en avond is het aanschuiven 
geblazen. Daarbovenop stijgt het aantal ongevallen in Merel-
beke sinds 2010 (+ 55,2 procent (!) voor ongevallen met fiet-
sers) terwijl het in vergelijkbare gemeenten daalt. Eenvoudige 
oplossingen zijn er niet, maar de N-VA vraagt wel dringend een 
langetermijnvisie. Het is een goede zaak dat er op onze vraag een 
speciale gemeenteraadscommissie verkeersveiligheid komt. John 
De Vlaminck: “Deze commissie moet samen met belangheb-
benden als het Vlaams Gewest, de politie en de fietsersbond met 
open blik naar de verkeerssituatie kijken in Merelbeke. Er mogen 
geen taboes zijn.”

Voorlopig inzetten op kleine ingrepen
In afwachting daarvan blijft de N-VA wel aandachtig voor kleine 
ingrepen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

 Er komt accentverlichting aan het zebrapad in de Fraterstraat 
aan het kruispunt met de Bergstraat dankzij John De Vlaminck.

 Een garageverkoop in Hollebeek op 10 april creëerde een 
onveilige situatie op de Hundelgemsesteenweg. De burgemeester 
beloofde om voortaan preventief contact te leggen met organisa-
toren voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

 De fietssuggestiestroken in het centrum zijn een gevaar voor 
de fietsers. Tijdens een debat riep Rik De Vis op de alternatieve 
route via de Kloosterstraat actiever te promoten.

Slechte ingrepen direct stoppen
Met andere ingrepen zijn we minder tevreden. De proefopstel-
ling aan de spoorwegbrug van de Fraterstraat is – weinig ver-
rassend – een misser. De fietsers gebruiken de verbreding niet, 
het voetpad blijft te smal, de files worden langer en de bewoners 
hebben geluidsoverlast van de verkeersagressie die de voorrangs-
regeling creëert. Afvoeren dus.

Tot slot somde Guido Mortier nog heel wat straten op waar drin-
gend onderhoudswerken moeten gebeuren: Gontrode Heirweg, 
Kloosterstraat, Bergbosstraat, Polderstraat, Cornelis Sneyssen-
slaan, Koningin Elisabethlaan, de Motsenstraat, de Smallemeu-
lekouter, de Molenstraat en de vele zijstraten van de Gaverse-
steenweg in Schelderode en Melsen die ernstig te lijden hadden 
onder de wegomlegging tijdens de wegen- en rioleringswerken in 
de Gaversesteenweg.

 Bekijk regelmatig www.n-va.be/merelbeke voor meer 
nieuws en de vorderingen van de commissie.
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De kracht van verandering is volgens criticasters te weinig sociaal. Het federaal en Vlaams beleid zou 
vooral meer ongelijkheid en zelfs armoede creëren. De cijfers van de Merelbeekse sociale dienst bewijzen 
onomstotelijk het tegendeel.

N-VA Merelbeke vindt dat dit bestuur te veel dure projecten lanceert. Tijdelijk boven je stand leven is erg eenvoudig, maar de 
factuur volgt altijd. Als al deze projecten nog deze bestuursperiode worden opgestart, zal het volgende gemeentebestuur bijna 
niet anders kunnen dan de gemeentebelastingen verhogen. Voor de N-VA hypothekeert deze grootheidswaanzin de financiële 
toekomst van de gemeente die met een schuldgraad van 1800 euro per inwoner niet bepaald rooskleurig is. Het N-VA-standpunt 
is eenvoudig: twee grote projecten (rusthuis en kinderopvang) zijn absolute prioriteit. Voor de andere dure vogels stellen we voor 
om even te wachten, te faseren of uit te kijken naar goedkopere alternatieven.

Megaprojecten hypothekeren toekomst

Minder financiële steun nodig
Vanaf 2013 is er een gestage daling van het aantal personen 
dat hulp vraagt met de schulden. Deze daling komt er dankzij 
de steeds lagere drempel die er is om hulp te vragen aan het 
OCMW Merelbeke. Mede door de oprichting van het Sociaal 
Huis vinden steeds meer mensen de weg naar de sociale 
dienstverlening. In 2015 vond één op tien Merelbekenaren de 
weg naar het Sociaal Huis. Omdat ze sneller hulp vragen, komen 
minder mensen in de schulden.

De lagere drempel blijkt ook uit een stijging van het aantal 
mensen dat administratieve hulp vraagt en een stijging van het 
aantal kleine ondersteuningen (van 411 naar 493) waarbij het 
OCMW Merelbeke geld voorschiet voor een nieuw gebit, een 
communiefeest, een bril, enz. De ontlener betaalt terug aan 20 à 
50 euro per maand.

Een hoger leefloon
Verder zien we ook dat het aantal leefloners stabiel blijft. De 
afschaffing van de inschakelingsuitkering zorgt dus niet voor 
een doorstroom naar het leefloon. Het leefloon evolueert 
intussen dankzij het regeringsbeleid ook naar het Europees 
gemiddelde. Voor een gemiddeld gezin steeg het bedrag sinds 

december 2012 van 1.068,45 euro naar 1.111,62 euro. Die 50 euro 
extra per maand maken een wereld van verschil!

Focus op activering
Extra bemoedigend is dat het OCMW er steeds beter in slaagt 
om de duur van het leefloon te beperken. Gemiddeld ontvangt 
een leefloner zes maanden een leefloon. Dat wijst erop dat 
iemand die een leefloon nodig heeft in Merelbeke gemiddeld 
zo’n half jaar nodig heeft om een duurzame oplossing te vinden. 
In de meeste gevallen is die oplossing een job, bijna steeds na 
arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW.

Het jaarverslag van de Sociale Dienst in Merelbeke bewijst op 
die manier – behalve dat het OCMW Merelbeke goed werk 
levert – dat het regeringsbeleid werkt. De beste sociale zekerheid 
is een job. De focus op activering en kort op de bal spelen zorgen 
ervoor dat er minder mensen in de problemen komen. 

Nieuw rusthuis
Het nieuw rustoord moet het prioritair 
project worden. De start van de werken is 
voorzien in 2017. Vanuit de OCMW-raad 
heeft de N-VA dit project steeds gesteund. 
Door een gewijzigde subsidieregeling 
van de Vlaamse overheid zal dit project 
evenwel duurder uitvallen. Het verrast 
ons dat deze extra kosten blijkbaar geen 
weerslag hebben op de algemene begroting. 
De rekening volgt voor het nieuw 
gemeentebestuur in 2019?

Kinderopvang
Een nieuwe kinderopvang is nodig. De 
bouwprojecten in Flora en het Centrum 
vliegen ons om de oren. Extra mensen 
betekent dat er extra investeringen nodig 
zijn op vlak van voorzieningen. De 
gemeente moet bovendien het gebouw van 
de huidige kinderopvang in Hukkelgem 
verlaten. De stookkosten in dat gebouw 
swingen de pan uit. De kinderopvang 
komt nu op een terrein aan het Atheneum 
Merelbeke Middenschool langs de 
Gaversesteenweg. Kostprijs: 1,5 miljoen 
euro. De N-VA steunt dit project volledig.

Wachten of goedkoper alternatiefUitvoeren
Cultureel centrum
Ook voor het cultureel centrum is de 
eerstesteenlegging voorzien in 2017.  
Dit project moet 6 miljoen euro kosten  
(+ btw). Nochtans hebben de architecten zelf 
gezegd dat dat bijzonder krap wordt. Het 
zal dus duurder zijn. N-VA Merelbeke ziet 
alternatieven die een pak goedkoper zijn.  
Zes van de acht kerken staan zo goed als leeg. 

Sportpark Molenkouter
Het sportpark Molenkouter is een 
vaudeville geworden. Enkele maanden 
terug poseerde de schepen van Sport 
nog trots voor de Ghelamco Arena om 
de nakende samenwerking met KAA 
Gent aan te kondigen. KAA Gent heeft er 
intussen de stekker uitgetrokken, waarna 
het gemeentebestuur beslist heeft om het 
sportpark volledig zelf te bekostigen. Klap 
op de vuurpijl is dat deze wending geen 
enkele impact op het budget zou hebben. 
En dat ondanks de kostprijs van 4,5 miljoen 
euro bovenop de al te hoge aankoopprijs 
van de gronden (2,5 miljoen euro). Dat lijkt 
ons een boekhoudkundig trucje. Wedden 
dat na 2019 de impact duidelijk wordt en de 
belastingen omhoog gaan?

Cijfers sociale dienst bewijzen dat N-VA-beleid werkt

Op 11 september huurt de N-VA Plopsaland af voor de jaarlijkse familiedag. Iedereen is welkom. N-VA Merelbeke legt een bus in om 
naar De Panne te rijden. Wil je graag mee? Contacteer Jo Van Hoorebeke (0479/55 07 89) voor meer informatie.

Met N-VA Merelbeke naar Plopsaland

“Met kleine gerichte investeringen 
kunnen we van kerken als de Florakerk 
lokale cultuurcentra maken en krijgt 
elke deelgemeente een eigen cultureel 
centrum.”
Rik De Vis

Wist je dat…
 … Op 29 april het grote halftimedebat tussen de N-VA, Open Vld, Groen en sp.a 
plaatsvond? De opbrengst van deze activiteit wordt door de organiserende jongerenafdelingen 
volledig aan de VZW Hachiko geschonken. Grote afwezige tijdens het debat? CD&V.

 … Het project waarbij SV Melsen drie voetbalterreinen zou krijgen, volledig is afgevoerd? 
N-VA Merelbeke wil de bestaande structuur opwaarderen voor jeugdvoetbal en de hogere 
reeksen laten uitwijken naar één van onze velden in het centrum.

 … Er een rekenfout van 5000 euro stond in het financieel verslag over 
de stedenband tussen Merelbeke en Toucountouna? N-VA Merelbeke is 
blijkbaar de enige partij die deze uitgaven kritisch opvolgt.

 Rik De Vis was op dreef 
tijdens het halftimedebat.

“Minder financiële steun, hoger leefloon 
en meer activering in Merelbeke.  
Het N-VA-beleid werkt.”
Jo Van Hoorebeke



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


