J a a r ga ng 2 015 • N r. 1 • juni

MERELBEKE
Merelbeke staat stil

Ivan Eeckhout
Voorzitter N-VA
Merelbeke

De werking van het Merelbeeks schepencollege is de laatste maanden nagenoeg
stilgevallen. De gemeenteraad kent enkel korte agenda’s met vooral administratieve
punten. Van belangrijke beleidsinitiatieven is geen sprake. Enkel de toegevoegde
vragen van de oppositie van de N-VA en Groen zorgen nog voor enig animo.

LUCHTKASTELEN
Nochtans staat het meerjarenplan van de meerderheid bol van projecten: een nieuw
rusthuis, een gemeenschapscentrum, een tweede sporthal, sportpark Melsen, de
sportterreinen op de Molenkouter, een sportcomplex in de Koestraat, …
De N-VA heeft de vele, dure plannen steeds bestempeld als onrealistisch en onnodig. Het huidige meerjarenplan overschrijdt ruimschoots de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Bovendien worden uitgaven onderschat en inkomsten
overschat. Het schepencollege moet dringend prioriteiten vastleggen. De bestuursploeg schuift de keuzes echter voor zich uit.

RUSTHUIS OP EIGEN KOSTEN?

N-VA-FAMILIEFEEST
Zaterdag 12 september
19 uur

V.U.: Ivan Eeckhout, Sint-Elooistraat 82, 9820 Merelbeke

KTO GITO
Potaardeberg 59,
Merelbeke
Volwassenen: stoofvlees, tong
in madeirasaus of vegetarische
schotel (15 euro)
Kinderen tot 12 jaar: balletjes in
tomatensaus (10 euro)
Inschrijven: Kristof De Puydt
(0473 84 37 12 of
kristof.depuydt@n-va.be)

Het schepencollege kan zijn verantwoordelijkheid niet blijven ontlopen. Donkere
wolken overschaduwen het meest noodzakelijke project van deze legislatuur: de
bouw van een nieuw rusthuis (zie verder op deze pagina).
Voor ons is de bouw van een nieuw rusthuis een topprioriteit. De evolutie in het
dossier van het rusthuis zal de bestuursmeerderheid dwingen om op korte termijn
keuzes te maken en te schrappen in de voorziene investeringen.
De N-VA kijkt met spanning uit naar het budget voor 2016 en de noodzakelijke aanpassingen aan het meerjarenplan. Hopelijk schiet het college in gang en maakt het
op korte termijn duidelijk wat de prioriteiten zijn. Verder talmen is uit den boze.

OCMW-fractie ondersteunt motie die
bezorgdheid uit over nieuw rusthuis
De OCMW-raad – met steun van de N-VA-mandatarissen – heeft in 2014 hard gewerkt om het
subsidiedossier voor de Vlaamse overheid tijdig klaar te krijgen. Het Merelbeeks project van 23
miljoen euro werd ontvankelijk verklaard voor 11 miljoen euro subsidies.
Verschillende media berichtten onlangs dat de Vlaamse Regering in 2015 de subsidiekraan zou
dichtdraaien. De OCMW-raad – inclusief de N-VA-fractie – heeft daarom een motie van bezorgdheid ingediend bij de Vlaamse overheid. Wij vragen dat de Vlaamse overheid ondanks de moeilijke
budgettaire tijden gemaakte beloftes nakomt en rechtszekerheid creëert voor belangrijke infrastructuurprojecten. OCMW-raadslid Jo Van Hoorebeke overhandigde de motie persoonlijk aan de
N-VA-ministers in de Vlaamse Regering.
Volg ons op www.n-va.be/merelbeke - Facebook - Twitter
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Oplossing voor smalle weg Spoorwegbrug Fraterstraat gevraagd
Aan de spoorwegbrug in de Fraterstraat versmalt
de weg zodanig dat fietsers er niet kunnen kruisen,
een bus er geen wagens kan kruisen en voetgangers
over een versmald voetpad moeten. Ouders die naar
de Sint-Michielschool stappen – zeker als ze een
buggy bij hebben – houden steeds hun hart vast als
ze er passeren.
Op vraag van N-VA-ondervoorzitter Christophe
Vanderschueren drong N-VA-raadslid John De
Vlaminck aan bij het college om overleg op te starten met Infrabel. De gemeente zal dit doen, maar gelooft niet in een positief antwoord. De N-VA wil dit
overleg in elk geval alle kansen geven.

John De Vlaminck: “Overleg kan
een oplossing aandragen als we
ons constructief opstellen.”

Het SAVE-charter is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) om ons bewuster te maken
voor verkeersveiligheid en verkeersonveiligheid te bestrijden, vooral als het om kinderen en jongeren gaat.
Het Charter leidt tot een actieplan met initiatieven voor meer verkeersveiligheid. De instapkost bedraagt 0,01 euro per
inwoner. John De Vlaminck: “Als het om verkeersveiligheid gaat en dan vooral die van kinderen en jongeren moet je dat
eigenlijk als gratis beschouwen. Elk slachtoffer minder is een immense rijkdom voor de maatschappij.”
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in te stappen.

Geluidswerend scherm langs E40
In de Flora ondervinden bepaalde gedeelten steeds meer hinder van het steeds drukkere verkeer op de E40. Vooral de
inwoners van de Oude Gaversesteenweg, Plataanstraat, Hundelgemsesteenweg, Scheldestraat en Roosestraat die
aan de verkeerde kant van de E40 wonen, hebben het hard te verduren.
In 2013 drong John De Vlaminck al eens aan in de gemeenteraad. Er kwam toen geen reactie. Rik De Vis probeerde begin
dit jaar in de provincieraad en John kwam dit voorjaar nog eens op zijn vraag terug in de gemeenteraad.
Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. De gemeente heeft intussen een constructief overleg gehad met het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Parkeerplaats voor vrachtwagens Kruidvat
Tot voor kort stonden de tientonners die de Kruidvat in het Centrum bevoorraden gewoon op de Hundelgemsesteenweg
met hun vier richtingaanwijzers op. Vaak nog in volle ochtendspits ook. Resultaat: fileleed en levensgevaarlijke situaties.
Guido Mortier verkreeg dat de bevoorrading nu voor 7 uur ’s ochtends moet gebeuren of dat er vooraf voldoende verkeerplaats moet vrijgemaakt worden zodat de vrachtwagens niet op de weg moeten parkeren.

Zebrapad Van Laetestraat-Heidestraat nodig voor fietsende jeugd
Tijdens de ochtendspits staan heel wat auto’s aan te schuiven op het kruispunt Van
Laetestraat – Heidestraat om de snelweg op te rijden. Tezelfdertijd steken ook heel
wat fietsende jongeren op weg naar school de straat over. Guido Mortier drong
aan op een zebrapad. Het college neemt de suggestie mee naar de provinciale verkeerscommissie.
Deze fietser zou veel veiliger kunnen
oversteken met een zebrapad.
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In juni 2014 vroeg N-VA-raadslid John de Vlaminck in de politieraad om te investeren in onbemande camera’s met
nummerplaatherkenning. De nabijheid van snel- en verbindingswegen maakt dat bepaalde gebieden van Merelbeke
inbraakgevoelig zijn. Een cameraschild is een enorme meerwaarde in de strijd tegen rondtrekkende dievenbendes.
Na een werkbezoek aan een andere politiezone is er nu brede consensus in de politiezone Rhode en Schelde om te investeren in een cameraschild. Uiteraard zal dit een belangrijke financiële inspanning vergen en zal de implementatie
gespreid in de tijd gebeuren.

Financiën: keuzes dringen zich op

Dit project komt er misschien niet.
Keuzes dringen zich op.

De N-VA wees al meermaals op de totaal onverantwoorde financiële keuzes van het
bestuur. Ook in 2015 is er geen beterschap. Het overdreven investeringsprogramma van
21,3 miljoen euro blijft overeind. Ondanks de uitverkoop van ons patrimonium komt
Merelbeke niet in de buurt van het gezonde streefdoel van een schuldratio van 125 %.

OVERBODIGE EN ONDERSCHATTE INVESTERINGEN

SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid

merelbeke@n-va.be

Cameraschild tegen inbrekers

Voor N-VA Merelbeke zijn heel wat van die investeringen overbodig en een onverantwoorde last voor toekomstige generaties. Het college onderschat bovendien de kosten.
- Nieuw gemeenschapscentrum: de leegstaande kerkgebouwen kunnen deze functie perfect vervullen. Het college
voorziet 6 miljoen euro, maar in de culturele raad circuleert een nieuw plan van 7 miljoen euro. Met BTW en erelonen
(10 %) komt dat snel op 9,2 miljoen euro.
- Sport: een sportpark in Melsen op een boogscheut van het nog te realiseren sportpark Molenkouter, een sporthal met vertraging en hogere kostprijs dan geraamd en een sporthal in de Koestraat. Sport is belangrijk, maar dit bestuur overdrijft.

RUSTHUIS = TOPPRIORITEIT
De aandachtige lezer van dit partijblad weet het inmiddels al. Voor ons is slechts één infrastructuurproject absolute
topprioriteit: een nieuw rusthuis. Merelbeke diende vorig jaar mooi op tijd een goed subsidiedossier in bij de Vlaamse
overheid. Dat nu uit mediaberichten blijkt dat de Vlaamse Regering geen geld voorziet in 2015 om de subsidiebelofte waar te maken, is een serieuze grond van bezorgdheid. Als de Vlaamse Regering haar beloftes niet nakomt, zal
het college nog sneller dan het zelf wil gedwongen worden keuzes te maken.

Schot in de zaak voor Merelbeekse Scheldemeersen
De Merelbeekse Scheldemeersen zijn 346 hectare prachtig natuurgebied tussen
de Gaversesteenweg en de rechteroever van de Schelde waar enkel wandelaars welkom zijn. Voor dit natuurinrichtingproject heeft de provincie nog enkele
belangrijke taken waaronder het verwerven van zes aanpalende gronden.

Rik De Vis: “De vervolmaking van
dit prachtige natuurgebied moet een
prioriteit van de provincie zijn.”

Rik De Vis drong op 8 oktober 2014 al aan tijdens de provincieraad. De provincie
wachtte nog zes maanden, maar gaat nu eindelijk tot actie over zodat de VLM
(Vlaamse Landmaatschappij) in 2016 de plannen verder kan uitvoeren.

Engagement voor meer energie-efficiëntie
Sinds 2008 kunnen lokale overheden inschrijven in het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee verbinden ze zich
ertoe om energie-efficiënter te zijn en meer duurzame energiebronnen te gebruiken. De ondertekenaars beogen zo
de Europese doelstelling van 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020 te behalen en overtreffen.
Merelbeke heeft dat tot nu toe niet gedaan. Evi Maes (N-VA) gaf de voorzet in de gemeenteraad. De burgemeester wil
meewerken. Meer aandacht voor het milieu is altijd welkom!

Sterretjesweide op kerkhof voor doodgeboren kinderen
Sinds 18 maart 2014 hebben ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen – ongeacht hoe lang die
zwangerschap duurde – het recht om hun kindje te begraven of te cremeren. N-VA-raadslid Bea Coppens vroeg
de meerderheid op het kerkhof een speciaal plekje te voorzien, zoals dat ook in andere gemeenten het geval is.
De gemeente is bereid een dergelijke ‘sterretjesweide’ in te richten.
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

225_15X_Merelbeke.indd 3

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

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
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