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lbeke wenst
N-VA Mere
2018!
u een fijn

Rik De Vis lijsttrekker
N-VA Merelbeke in 2018
Het bestuur van N-VA Merelbeke heeft met overtuiging gekozen
voor Rik De Vis als kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Mét ambitie: ‘De N-VA gaat voluit voor een uitslag die
ons in de meerderheid brengt.’

De N-VA voert nu stevig oppositie met Rik De Vis aan het
hoofd van onze fractie. Deze meerderheid
G
 eeft te veel geld uit aan megalomane bouwprojecten;
H
 eeft te weinig aandacht voor het groen;
H
 eeft te weinig aandacht voor de veiligheid;
D
 oet te weinig aan de ellenlange files.
De Vis: ‘Ik ga voor voorzieningen afgestemd op de nieuwe
noden voor de gezinnen, jongeren en ouderen. Met een kwalitatieve dienstverlening en verzorging dicht bij huis. Fietsen
en spelen moeten mogelijk zijn en de (verkeers)veiligheid
in onze – liefst groene – woonwijken en woonstraten zijn
prioritair.’

Ruime beleidservaring
Rik De Vis was 12 jaar schepen. Hij liet onder meer het
Jeugdcentrum op de Molenhoek en de lokalen van Chiro en

U vraagt aandacht
voor veiligheid, milieu
en mobiliteit
Uit onze enquête ‘Iedereen Burgemeester’ blijkt dat u vooral wakker ligt van
veiligheid, milieu en mobiliteit. Grote
projecten als een tweede sporthal,
sportpark Molenkouter en het nieuw
gemeenschapscentrum kunnen op heel
wat minder goedkeuring rekenen.
Lees er meer over op bladzijde 2.

Scouts bouwen. Hij zorgde voor een nieuwbouw voor het
GILKO Kloosterstraat en grotere speelruimten in Bergwegel
en Lemberge.
Rik was de laatste schepen van stedenbouw met visie. Bouwprojecten kregen een groennorm en parkeernorm. Onze
nieuwe woonbuurten gelden nu als voorbeeld voor heel
Vlaanderen.

Wie is Rik?
Rik is gelukkig getrouwd, vader van vier zonen en intussen
vijf kleinkinderen. Hij was docent en vakgroepvoorzitter
Landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Gent. In zijn
vrije tijd is hij een natuur- en cultuurliefhebber. Zo was hij
al drie keer hoofdontwerper van de Floraliën.
Samen met Rik gaan we resoluut voor een klinkende overwinning in 2018.

Provincie bouwt eigen Versailles
Wat zou u doen als u aan het
roer staat van een bestuursniveau dat drastisch wordt
ingekrompen? Wellicht enige
nederigheid aan de dag leggen.
Niet zo bij CD&V, Open VLD
en SP.A, die de bestendige
deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen uitmaken. Zij
willen zo maar even 75 miljoen
euro investeren in de Leopoldskazerne om er hun nieuw hoofdkwartier van te maken.
Het hallucinante verhaal op bladzijde 3.
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 e volledige resultaten raadplegen?
D
Surf naar www.n-va.be/Merelbeke.

U vraagt veiligheid en mobiliteit

Veiligheid en (zachte) mobiliteit zijn de prioriteiten voor de inwoners van Merelbeke die hebben geantwoord
op onze gemeentelijke bevraging. Veel minder animo is er voor de grote projecten van de huidige meerderheid zoals het nieuw gemeenschapscentrum en het sportpark Molenkouter.

Methodologie
Elke Merelbekenaar kon een score van 1 tot 5 geven aan elk
initiatief. De cijfers die we hier presenteren zijn scores op 5
en het gemiddelde van alle antwoorden.

Top 10
Initiatief

Score op 5

Inzetten op preventie

3,89

Creatie veilige fietsverbindingen

3,86

Merelbeke station toegankelijk voor andersvaliden en buggy’s

3,77

Focus op beperken overlast
Leegstaande kerkgebouwen gebruiken voor
culturele evenementen

Laatste 5
Initiatief

Score op 5

Stedenband met Toucountouna

1,03

Sportpark Melsen

1,07

Voetbalvelden in kunstgras

1,34

3,64

Nieuw gemeenschapscentrum

1,46

3,60

Bouw 2e sporthal

1,56

Slimme camera’s met nummerplaatherkenning 3,52
Betere verbinding met Gent-Sint-Pieters

3,48

Aanleggen verdeelweg (verkeer uit centrum)

3,28

Heropwaarderen trage wegen

3,22

Groencontainers met ID-controle in de wijken

3,20

(Verkeers)veiligheid komt verschillende keren terug in de top
10. Ook voor ons zijn preventie en overlastbeperking cruciaal
voor de leefbaarheid van de gemeente. Slimme nummerplaatherkenning komt er trouwens, dankzij de N-VA.

merelbeke@n-va.be

Daarnaast ligt u ook wakker van mobiliteit, en dan vooral
zachte mobiliteit. Investeren in fiets en spoor staan voorop.
N-VA Merelbeke steunt u graag daarbij. De fileknoop ontwarren kan maar door te investeren in zowel de weginrichting als
degelijke alternatieven voor de auto. Kerken voor cultuur? Ja,
graag! Ook wij ijveren er al jaren voor om dat te doen in plaats

van miljoenen tegen een gemeenschapscentrum aan te gooien.
Niet verrassend plaatste u de stedenband helemaal onderaan.
N-VA Merelbeke zegt al van in het begin dat deze manier van
ontwikkelingssamenwerking onzinnig is. Verder ziet u weinig
heil in investeringen in nieuwe sportinfrastructuur. Ook
hier delen wij uw mening. Beter eerst voluit investeren in de
bestaande infrastructuur en grondig de behoefte onderzoeken
dan zomaar in het wilde weg nieuwe dingen te bouwen.

Verkiezingsprogramma 2018
N-VA Merelbeke stelt tevreden vast dat uw antwoorden in lijn
liggen met onze visie op Merelbeke. We zullen deze resultaten
dan ook met veel plezier in ons verkiezingsprogramma voor
2018 verwerken.
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Provincie wil eigen kasteel
van Versailles in
Leopoldskazerne
75 miljoen euro. Dat waanzinnige bedrag wil de
provincie amper één jaar voor de verkiezingen tegen
de Leopoldskazerne aangooien om er haar administratie te huisvesten. Rik De Vis en de N-VA-provincieraadsleden voelen zich als roependen in de woestijn. ‘Alsof ik de zonnekoningen van de deputatie
moet overtuigen om hun Versailles niet te bouwen’,
zucht hij.
De 75 miljoen euro voor gebouw en renovatie zijn overigens nog
niet eens het volledige plaatje. Met alle centralisatieprojecten
erbij landt het project voorlopig op 105 miljoen euro. Dat is
minstens 140 euro per Oost-Vlaams gezin.

Kazerne is veel te groot
De provincie zal slechts 50 procent van de Leopoldskazerne
nodig hebben. De rest gaat men renoveren om er vervolgens een
private partner voor te zoeken die het wil exploiteren.

Hallucinant om drie redenen:

De Vis: “Ik heb er in de provincieraad meermaals op gewezen
dat dit veel te duur is en dat de centralisatie amateuristisch en
lichtzinnig wordt aangepakt.

Minder provinciale bevoegdheden
De provincieraden worden hervormd en het aantal mandaten
slinkt (van 75 naar 35 raadsleden en van 6 naar 4 gedeputeerden). Ook de bevoegdheden krimpen verder.
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Prima huidige site
De eigen administratie benadrukt dat de huidige site in de
Gouvernementstraat meer dan adequaat genoeg is. Dit gebouw
is bovendien al volledig in handen van de provincie.
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Maar een zonnekoning luistert niet. Gelukkig voor ons leven
we niet langer in een absolute monarchie, maar in een democratie. U, beste kiezer, kunt de spilzucht van de gedeputeerden van
CD&V, Open VLD en SP.A in 2018 afstraffen.”

Wist je dat ...


Saaie, grijze en vaak met graffiti besmeurde nutskasten er ook anders kunnen
uitzien? “Je kan er foto’s van historische Merelbeekse monumenten op hangen of aan
jeugdgroeperingen vragen iets leuks te kiezen”, vindt Kristof De Puydt. De gemeente
onderzoekt nu of het fraaier kan.



E r geen provinciaal bomenplan komt omdat de meerderheid het niet kon verkroppen dat
het voorstel van de N-VA kwam? “Als uw kleinkinderen later vragen waarom er niet meer
groen tussen het grijs staat, zeg dan maar dat ze de CD&V-Open VLD-sp.a-meerderheid
van de provincie in 2017 kunnen bedanken”, sneert provincieraadslid Rik De Vis.


J ong N-VA Land van Rhode de 2e prijs won in de
N-VA-wedstrijd voor beste 11-juli actie? Omdat in Merelbeke de Vlaamse vlag zelfs op de Vlaamse
feestdag niet vrijuit mag wapperen, plantten de jonge leeuwen samen met N-VA Merelbeke Vlaamse
vlagjes op de Merelbeekse ronde punten. ’s Avonds ruimden we ze trouwens netjes weer op.



 et Huis van het Kind is geopend? In het Huis van het Kind in Merelbeke (toegang via het Sociaal
H
Huis) komen de verschillende actoren (OCMW, scholen, kinderopvang, speelpleinwerking,
oudergroepen, de Gezinsbond, jeugdbewegingen, huisartsen, enz.) die zich met kinderen
bezighouden samen. Het Huis kwam er na een vraag van wijlen N-VA-gemeenteraadslid Bea
Coppens.



 e Heiwijkbrug over de Ringvaart in de Fraterstraat tegen eind 2020 vervangen
D
wordt door een nieuwe brug met drie rijstroken en een volwaardig fietspad? De brug
komt er met subsidies die door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ook aan
Merelbeke werden toegekend.
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