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Merelbeke
V.U. Christophe Vanderschueren
Hendrik Consciencestraat 29
9820 Merelbeke

Onze lokale
N-VA-mandatarissen

Nieuw, maar blijvend degelijk
Het is voor het eerst, en met trots, dat ik u mag begroeten als voorzitter van een
eigen N-VA-afdeling voor Merelbeke. Uiteraard heeft u als Merelbekenaar al
sinds de oprichting op de N-VA kunnen rekenen, maar het is voor het eerst dat we
de overkoepelende vleugels van N-VA Land Van Rode achter ons laten.
Opeenvolgende verkiezingsoverwinningen, waarover verderop een woordje meer,
hebben aangetoond dat de N-VA intussen dermate sterk verankerd is op lokaal niveau
dat Merelbeke een eigen afdeling kan en moet hebben. Daarom hebben we de daad
bij het woord gevoegd en een kersvers bestuur samengesteld dat we graag aan u voorstellen.

Rik De Vis

V.l.n.r. Dirk Beke, Ivan Eeckhout, Paul De Belie, Guido Mortier, Karsten
Smeesters, Vincent Blansaer, Jo Van Hoorebeke, Dirk Reunes,
Christophe Vanderschueren en Rik De Vis.

Schepen van Volksgezondheid,
Jeugdbeleid, Lokale Economie,
Middenstand, Land- en Tuinbouw,
Markten en Stedenbouw

Dirk Beke
gemeenteraadslid

Hoewel we nu dus resoluut op onze eigen benen staan, blijven we wie we zijn. Het
kompas van het lokale kartel CD&V/N-VA wijst consequent naar standvastigheid en
duurzaam en sociaal zorgzaam beleid. N-VA Merelbeke blijft zich inzetten voor de
Merelbekenaar en blijft streven naar concrete resultaten. Onze schepen Rik De Vis stelt
u verder in dit magazine graag enkele verwezenlijkingen voor.
N-VA Merelbeke blijft dus onversneden N-VA. Voor ons is beter bestuur geen holle
verkiezingsslogan, maar een uitdaging. Wie ons suggesties daartoe wil geven, kan
steeds op onze splinternieuwe webstek terecht. U kan het natuurlijk ook persoonlijk
komen vertellen op ons eetfestijn op 13 maart. Tot dan.
Vincent Blansaer
Voorzitter N-VA Merelbeke

Jo Vanhoorebeke
OCMW-raadslid

http:/ / merelbeke.n-va.be. Daar m oet u zijn als u op d e hoogte w il blijven van het
reilen en zeilen van het beleid in Merelbek e en d e visie van d e N-VA d aarop. Ook
voor nationaal nieuw s k unt u d aar terecht. U vind t er verd er d e coörd inaten van
o ns vo ltallig bestuur en u k an d e w ebstek als sp reek buis vo o r uw suggesties gebruik en. Ko m zek er eens k ijk en!
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Waarom ik voor de N-VA kies
Guido Mortier

Na 3 jaar politieke inactiviteit wens ik mij even
voor te stellen, vooral aan de nieuwe inwoners van
onze gemeente die mij nog niet zo goed kennen.
Ik ben Guido Mortier, 54 jaar en beroepshalve
gemeentesecretaris van de gemeente Zingem. Voordien was ik 21 jaar lang advocaat in Merelbeke. Ik ben
burgemeester geweest tijdens de bestuursperiode 19952000 en was voordien ook 14 jaar lang provincieraadslid. In de bestuursperiode 2001-2006 was ik OCMWvoorzitter van Merelbeke.
Momenteel ben ik voorzitter van de sociale

huisvestingsmaatschappij
Merelbeekse Sociale Woningen (MSW) en van de
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, waarin ik schuiftrombone speel.
Ik wil mij actief inzetten voor de N-VA in Vlaanderen
en in mijn gemeente in het bijzonder. Vooral de onverzettelijkheid van de Franstaligen bij de pogingen om
een ernstige staatshervorming te realiseren heeft mij
doen evolueren van een flamingant naar een Vlaamsnationalist. In oktober 2012 stel ik mij in elk geval kandidaat voor de N-VA.

Merelbeke en de N-VA,
een huwelijk met verleden en toekomst
Zoals u al in het voorwoord kon lezen, heeft ook
Merelbeke voortaan een eigen N-VA-afdeling. Dit is
echter geen plotse ontwikkeling. Vlaamsgezindheid
heeft in Merelbeke altijd een stevige voedingsbodem
gehad.
Voorgeschiedenis
Er is in Merelbeke steeds een sterke lokale afdeling
van de Volksunie (VU) geweest. De eerste VUgemeenteraadsleden (Karel Van Rijn, Geo Van Gijseghem en Robert Gijselinck) werden in 1970 verkozen.
Sedert de fusie van gemeenten in 1976 maakte de VU
deel uit van de bestuursmeerderheid in Merelbeke.
Paul Martens was 20 jaar lang eerste schepen van
Merelbeke (1977-1997) en werd opgevolgd door huidig
schepen Rik De Vis. Paul De Belie was gedurende
12 jaar schepen van Jeugd en Informatie.
Toen de VU in 2001 ophield te bestaan en de NieuwVlaamse Alliantie (N-VA) het levenslicht zag, ontstond
een N-VA-afdeling Land van Rode voor de gemeenten
Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere samen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
won het kartel CD&V/N-VA met 30,38% van de stemmen en 9 verkozen gemeenteraadsleden op 27 de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit leverde 3 N-VAmandatarissen op (schepen Rik De Vis, gemeenteraadslid Dirk Beke en OCMW-raadslid Jo Van Hoorebeke).
Vlaamse verkiezingen 2009
De Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 waren voor
de N-VA een onovertroffen succes. Het aantal Vlaamse
parlementsleden steeg van 6 naar 16 volksvertegenwoordigers. Met 13,06 % van de stemmen is de N-VA

nagenoeg even groot als Vlaams Belang (15,28 %), sp.a
(15,27 %) en Open Vld (14,99 %) en dubbel zo groot als
Lijst Dedecker (7,62 %) en Groen! (6,77 %).
In het kieskanton Merelbeke (Merelbeke, Melle, Gavere
en Oosterzele) is de N-VA zelfs de derde grootste
partij (zie tabel).

KANTON MERELBEKE
1.

Open VLD

22,29 %

2.

CD&V

21,19 %

3.

N-VA

12,46 %

4.

sp.a

12,15 %

5.

Vlaams Belang

10,73 %

6.

GROEN!

8,79 %

7.

LDD

8,78 %

Als men weet dat in het kieskanton Merelbeke de N-VA
het sterkst aanwezig is in Merelbeke en Melle, dan
mogen we gerust stellen dat er in Merelbeke wellicht
minstens 15 % N-VA-kiezers zijn of meer.
Vandaag
De Vlaamse verkiezingen van juni 2009 hebben duidelijk aangetoond dat er in Merelbeke voldoende
potentieel aanwezig is om bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 minstens
4 verkozenen te behalen en als lokale N-VA-afdeling
aan het bestuur van onze gemeente deel te nemen.
Daarvoor werd een nieuw afdelingsbestuur samengesteld dat een mix is van enthousiaste jonge mensen en
huidige en gewezen mandatarissen met ervaring. U zal
nog horen van N-VA Merelbeke!
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De N-VA in Merelbeke,
bestuur dicht bij de mens
Rik De Vis

STEUN VOOR JONGE ONDERNEMERS
EN NIEUWE BEDRIJFSVESTIGINGEN
Merelbeke wil een dynamische en aantrekkelijke
gemeente blijven voor jonge zelfstandigen en nieuwe
bedrijven. Op voorstel van Rik De Vis zullen jonge starters vanaf 2010 vrijgesteld worden van de algemene gemeentebelasting voor het eerste jaar volgend op het jaar
van oprichting. Op een administratief eenvoudige manier zullen de jonge ondernemers en de nieuwe
bedrijfsvestigingen in Merelbeke 150 euro kunnen
besparen. Zo draagt de N-VA bij aan een ondernemingsvriendelijk klimaat.
‘TROTTOIRPLAN’ VAN MERELBEKE
Het schepencollege wenst ieder jaar een gerichte investering te doen in het herstel van onze voetpaden en
dit zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Heel
wat voetpaden liggen er slecht bij, hebben te veel obstakels voor gehandicapten en kinderwagens of zijn te
smal of zelfs onbestaande. Om budgettaire redenen was
de opmaak van een prioriteitenplan voor de komende
jaren noodzakelijk. Een tiental studenten van de Hogeschool Gent heeft onze voetpaden geïnventariseerd,
opgemeten en in kaart gebracht. “Het ‘trottoirplan’ zal
de jaarlijkse toetssteen zijn bij de opmaak van onze
gemeentelijke begroting i.v.m. de post publieke ruimte",
aldus Rik De Vis.
Het aanzicht van onze straten en vooral het voetgangerscomfort voor jong en oud kunnen er maar wel
bij varen! In het centrum worden nu ruime voetpaden
aangelegd in natuursteen, die het winkelen aangenamer
zullen maken.
OVERDEKTE FIETSSTELPLAATS
In het kader van de rioleringswerken en de heraanleg
van de Kloosterstraat (inclusief Kleine Kloosterstraat)
krijgt het parkje op de hoek van de Kloosterstraat en de
Poelstraat een facelift.
Op vraag van Rik De Vis wordt in het buurtparkje een
moderne, overdekte en verlichte fietsstelplaats geïntegreerd. Zo kan het probleem van het stallen van de fietsen aan de Molenhoek opgelost worden. De fietsstelplaats ligt ligt vlakbij de bushalte en het nieuwe
Jeugdcentrum en zal dus het reizigerscomfort van de
fietsers, de schoolgaande jeugd en de busgebruikers
verhogen.

NIEUW GEMEENTELIJKE JEUGDCENTRUM
Als kers op de taart in het feestjaar voor 25 jaar
Gemeentelijke Jeugdraadwerking kon onze schepen van
Jeugd Rik De Vis het mooi gerenoveerde nieuwe jeugdcentrum inhuldigen en officieel openen. Een flinke
investering van 1 500 000 euro kreeg een prachtig
resultaat.

Het jeugdcentrum wordt het kloppend hart van onze
6 500 kinderen en jongeren in Merelbeke. De Jeugddienst, de Jeugdraad , het Jip en het Jeugdhuis vinden er
voortaan hun vaste stek. Daarnaast zal de nieuwe
polyvalente zaal ook gebruikt kunnen worden voor de
talrijke socioculturele initiatieven en slaat het jeugdcentrum een brug naar alle leeftijden en verenigingen in
onze gemeente!
NATUUR EN BRUGGEN IN ONZE SCHELDEVALLEI
In het kader van het ‘Natuurinrichtingsplan Merelbeekse Scheldemeersen’ koopt de gemeente regelmatig
weilanden aan in de Scheldevallei. In het voorbije jaar
ging het om 18 ha weilanden aan een gemiddelde aankoopprijs van 1,50 euro/m².
Zo ontwikkelen we in samenspraak met de Vlaamse
Land Maatschappij (VLM) en Natuurpunt grote
natuurgebieden en leggen we de basis voor een ecologische opwaardering en landschapsherstel.
Onze Scheldevallei was het onderwerp van een eerste
plan daartoe. Omwille van de zorg voor het natuurschoon en de zachte recreatieve functie van de
Scheldevallei werden de twee bruggen over de
Melsenbeek met groot vakmanschap gerestaureerd.
De bruggen, opgetrokken in Scheldebaksteen, liggen
ter hoogte van de Brandegems Ham en Langerweide en
zullen menig wandelaar en natuurliefhebber weten te
bekoren! Wie de foto van het nieuw bestuur bestudeert,
zal een van de bruggen herkennen.
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Rustige vastheid = schuldig verzuim!
België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De CD&V-jongeren halen in
De Morgen (21 september 2009)
keihard uit naar het
begrotingsbeleid van hun
eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid
op te nemen:

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend.
“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

“Er wordt de
komende twee jaar amper
bespaard door de regeringVan Rompuy.
Dat is een misdaad tegen
onze generatie."

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker
Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Voor meer fatsoen in de politiek

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parlement. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voorstellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractieleider van de N-VA in
de Kamer.
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we willen reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers.
Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Europese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.
De MEP Awards worden jaarlijks uitgereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het
bereiken van een Europees handelsverbod
op zeehondenproducten.

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

Lees alle 20 voorstellen op

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen
ervan.



www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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