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MERELBEKE
MEERJARENPLAN COLLEGE IS PURE FICTIE
Ondanks het feit dat de coalitie van
CD&V, Open Vld en sp.a al voor de
verkiezingen vastlag, duurde het bijna
een jaar voor er een meerjarenplan
2014-2019 is. Het resultaat is bedroevend. Het schepencollege leidt aan
grootheidswaanzin. Terwijl andere gemeenten besparen, vliegen bij ons de
miljoenen in het rond.
Er zijn twee mogelijkheden om van dit
plan realiteit te maken: hogere belastingen of schrappen in de projecten.
Het schepencollege laat zich meedrijven op een roze wolk, maar er zal
zwarte sneeuw uitvallen.

V.U.: Ivan Eckhout - Sint-Elooistraat 82 - 9820 Merelbeke - info@n-va.be

BLINDE VERKOOP VAN ONZE
EIGENDOMMEN
Om de begroting te doen kloppen, verkopen we eigendommen. De opbrengst daarvan bulkt van het
nattevingerwerk en de rekenfouten
(zie bladzijde 2). Maar bovenal gebeurt die verkoop zonder enige aandacht voor de duurzaamheid en de
economische impact. Het groen in
de Hollebeekwijk in het centrum moet
wijken voor de centen (zie bladzijde 3).

EEN DUURDER RUSTHUIS?
Uiteraard steunen wij vanuit de oppositie de bouw van een broodnodig
nieuw rusthuis en een lokaal dienstencentrum in de Flora. Maar we maken
ons wel zorgen over het kostenplaatje.
Een snelle rekensom leert ons helaas
dat de subsidies en eigen middelen onvoldoende zijn voor de bouw van het
rusthuis. Dat tekort leidt wellicht tot
hogere prijzen. Dat kan voor ons enkel
als die prijzen een correcte afspiegeling
zijn van extra comfort.

HET GELD KAN NIET OP VOOR SPORT
Een tweede sporthal in de Sportstraat,
een sporthal in de Koestraat, een sportpark op de Molenkouter en amper drie
kilometer verderop een tweede sportpark in Melsen. Het college houdt de
sportclubs voor de gek. Wie gaat dat
allemaal betalen? De N-VA dringt aan
op een realistisch sportbehoefteplan en
aandacht voor de jeugd!

KINDEROPVANG? IEMAND?
Om de begroting te doen kloppen, rekent het college op een toename van
het aantal inwoners tot 25 000. Maar

investeren
in kinderopvang?
Neen. Uw
belastingen
ontvangen
ze graag,
maar uw
kinderen
vangen ze
liever niet
op.
N-VA-fractieleider RIK DE VIS
spaarde de kritiek niet en
gaf nuttige suggesties mee.

HAK TOCH EENS KNOPEN DOOR!
Juist nu moeten we onze kosten beperken en schuld afbouwen. Juist nu zou
het schepencollege innovatief, duurzaam en creatief moeten zijn om onze
welvaart en ons welzijn te verzekeren.
Helaas, driewerf helaas. Men houdt u
liever voor de gek. Wij zullen vanuit
de oppositie blijven aandringen op
meer realisme en dringende besparingen.

Met het patrimonium dat we wél behouden, springt het college dan weer
onzorgvuldig om. We hebben de mogelijkheid om een pracht van een regionaal bedrijvencentrum uit te
bouwen en daardoor vele jobs te creëren in de zone tussen de Ringvaart en
de E40. Maar naar een ruimtelijke visie
daarover is het zoeken met een vergrootglas.

www.n-va.be/merelbeke
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Guido Mortier:
‘Een misrekening van miljoenen’
Dat de miljoenen in het rond vliegen
in het meerjarenplan 2014-2019 kon u
al lezen. Onze financieel expert
Guido Mortier nam het plan onder de
loep en kwam tot enkele ontstellende
conclusies. “Het college overschat inkomsten, misrekent zich, het budget
heeft gevaarlijk weinig marge en een
groot deel van de geplande leningen
zijn in het laatste jaar, met de factuur
voor later dus.”

Schuldgraad van 132 %
De schepen van Financiën beloofde
dat de gemeente de investeringen
voor minstens de helft met eigen
middelen zou betalen. De schuldgraad van 125 % zou ook niet de
hoogte in gaan. Maar de beloftes zijn
nog geen jaar oud of ze liggen al in
de prullenmand. Voor de periode
2014-2019 wil de gemeente 35 miljoen
euro investeren. Het leent daar 21,3
miljoen van. Een pak meer dan de
helft. Daardoor stijgt onze schuldgraad naar 132 %. Onverantwoord.

Gevaarlijk lage
autoﬁnancieringsmarge
Simpel uitgelegd is de autofinancieringsmarge de financiële ruimte die
de gemeente heeft om kosten te betalen. Die marge is in Merelbeke amper
5 599 euro. Ter vergelijking: Zottegem
heeft een marge van 37 999 euro,
Evergem zelfs van 2 972 249 euro.

Zonder enige voorafgaande analyse doet
de gemeente allerlei gronden van de hand.
En daarbij misrekenen ze zich dan ook
nog eens schromelijk.

Kortom, de ons omringende gemeenten hebben minstens 7 keer tot zelfs
530 keer meer marge bij tegenslagen.

Factuur voor uw kinderen
Vreemd is dat de geplande leningen
in het laatste jaar (2019) 4 000 000
euro bedragen terwijl de investeringen voor 2019 amper 1 310 549 euro
bedragen. Het schepencollege leent in
het laatste jaar drie keer meer dan het
investeert. Moet de put dicht op het
einde? De factuur is voor de volgende legislatuur.

Inkomsten overschat met
7 miljoen euro
Dankzij kunstgrepen als een lage autofinancieringsmarge en zware en
late leningen, presenteert het college
op het eerste zicht een begroting in
evenwicht. Tot we even van dichtbij
kijken.
Ze overschatten de geplande inkomsten uit belastingen. Het college gaat
er gemakshalve van uit dat de komende jaren onze bevolking zal aangroeien met 200 inwoners per jaar tot
25 000 inwoners. De voorbije vijf jaar
steeg ons bevolkingsaantal met 150
per jaar. 25 000 inwoners is een pure
gok om de rekening te doen kloppen.
Ze rekenen daardoor op 2 % extra
inkomsten uit belastingen. De realis-

N-VA-gemeenteraadslid GUIDO
MORTIER toonde aan dat het
gemeentebestuur zich met
miljoenen euro’s misrekent.

tischere schattingen van de Vlaamse
en federale overheid gaan uit van
1,5 %. Een overschatting van
3 981 143 euro.
Ze overschatten de inkomsten uit de
verkoop van eigendommen. Het college rekent op ongeveer 9.8 miljoen
euro uit de verkoop van het patrimonium van de gemeente. Maar ...
• Als we alle schattingen van het college optellen, komen wij aan +/8,4 miljoen euro. Het plan bevat
dus al een rekenfout van 1,4 miljoen euro.
• De gronden in Dijsegem wil men
verkopen aan 400 euro per m². 300
euro is realistischer. Dat is 300 000
euro minder.
• De gronden in de Heidestraat moeten 2 miljoen euro opbrengen.
Nochtans spreekt een recent schattingsverslag van 1 482 888 euro of
meer dan 500 000 euro minder.
• Het kasteel Rotsaert de Hertaing
(Hukkelgem) is zelfs niet te verkopen voor 2027 zonder akkoord van
de acht schenkers en hun eventuele
erfgenamen. Het college viel uit de
lucht. Ook van die 875 000 euro
komt dus niets in huis.

Totale overschatting?
7 062 294 euro!
Guido Mortier wierp deze bezwaren
op, maar het schepencollege bleef
doof voor onze argumenten. We
vechten het plan daarom aan bij de
gouverneur. N-VA Merelbeke wil
absoluut dat onze gemeente in deze
moeilijke budgettaire tijden een
financieel plan uitwerkt dat ons niet
nog dieper in de schulden steekt en
de rekening naar de volgende
generatie doorschuift! Volg op
www.n-va.be/merelbeke hoe het
afloopt met onze klacht.

merelbeke@n-va.be

Totaal gebrek aan aandacht
voor mobiliteit in onze gemeente
Het meerjarenplan negeert dat het
verkeer in het centrum en de Flora
dichtslibt. N-VA-raadslid John De
Vlaminck roept op tot actie. “Duizenden inwoners foeteren dagelijks
op het vele stilstaand verkeer op onze
wegen. We kunnen zelfs stilaan het
woord verkeersinfarct in de mond
nemen. Het recent aangelegde kruispunt aan de Carpoolparking in de
Heidestraat is goed op weg om een
zwart punt te worden.”

In het meerjarenplan is er amper aandacht voor deze problematiek. Het is
alsof het schepencollege denkt: “Tja,
er zijn nu eenmaal te veel auto’s,
daar doe je niets aan.” We hebben
een nieuwe mobiliteitsambtenaar en
een gemeentelijke begeleidingscommissie. We vragen actie en wel nu!

Voetgangers en ﬁetsers?
Wie het meerjarenplan doorneemt,
moet ook vaststellen dat voetgangers
en fietsers tweederangsburgers zijn.

Van een trottoirplan om degelijke
voetpaden te garanderen is geen
sprake. De N-VA is ook vragende
partij voor een slimme verkeerslichtregeling met voorrang voor fietsers
over de Ringvaart in afwachting van
subsidies voor een fietshangbrug.
Anders moeten de fietsers wachten
op de centen van hogerhand voor
meer veiligheid.

Groen van Hollebeek in centrum moet wijken voor de centen
Het schepencollege kijkt likkebaardend naar het anderhalf miljoen euro dat de verkoop en verkaveling van
Hollebeek kan opleveren. N-VA-raadslid Evi Maes
vindt dat doodjammer.
“Hollebeek is nog één van
de weinige stukken groen
die de gemeente bezit. Het

is een oase van rust in ons drukke centrum. We zouden
Hollebeek moeten beschermen, maar enkel de euro’s
tellen.”
“In Bottelare wou het college een stukje groen creëren en
moest men er dure bouwgrond voor kopen. In het centrum hebben we een mooi stuk groen en dat wordt zomaar verkocht. Onvoorstelbaar!”, zucht Evi Maes.

Rode Duivels op groot scherm in gemeentecentrum
Dankzij N-VA-raadslid Mieke
De Vriese zal u de matchen van de
Rode Duivels tijdens het WK in
Brazilië op een groot scherm kunnen
volgen op het binnenplein achter

het vredegerecht.
“Dit evenement brengt jong en oud
samen, is reclame voor de sport en
betekent extra inkomsten voor de lokale handelszaken. Bovendien is een

groot scherm plaatsen helemaal niet
duur”, zegt Mieke. Iedereen wint.
Hopelijk doen de Rode Duivels dat
straks ook.

N-VA zet schouders onder bouw nieuw rusthuis
De N-VA zal zich constructief
opstellen bij de uitvoering van het
strategisch meerjarenplan 2014-2019
voor het OCMW. Het belangrijkste
daarbij is de realisatie van een
nieuw rusthuis. Mede dankzij ons
bevat dit project heel wat positieve
elementen.
Het nieuw rusthuis is broodnodig.
Het huidige voldoet niet meer aan de
normen van een moderne maatschappij. Vanuit de oppositie ondersteunt
de N-VA de realisatie ervan.
We proberen daarbij aan alles te denken. Zo komt er een kinderopvang
voor de personeelsleden, die vaak
moeilijke uren hebben.
We bouwen ook aanleunwoningen bij

www.n-va.be/merelbeke

het rusthuis voor koppels die nog
deels zelf voor hun zorg kunnen instaan. Koppels die dat kunnen, kunnen zo langer gedeeltelijk zelfstandig
blijven wonen.

NIEUWS UIT
OCMW-RAA DE
D

Maar het beleid mag nog socialer
Het OCMW is er vooral voor de
zwakkeren. En daarin schieten we
nog te kort. Voor assistentiewoningen
mogen we niet enkel naar de koopwoningen van de private markt kijken. Het OCMW zou ter aanvulling
betaalbare assistentiewoningen moeten verhuren.
Verder ondernemen we ook te weinig
moeite om de mensen die hulp nodig
hebben tegemoet te treden. Niet iedereen overwint de drempel om hulp

te vragen. We vragen proactieve huisbezoeken en de oprichting van een
discreet meldpunt.
N-VA Merelbeke blijft zich inzetten
voor een socialer beleid.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

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