
Met het verstrijken van 2009 eindigde voor de N-VA
een jaar van opmerkelijke successen. Op Vlaams

niveau haalden we in juni 2009 een eclatante overwinning
die van de N-VA in één keer een te duchten speler in het
politieke veld maakte. In Merelbeke hielden we de lokale
afdeling van de N-VA boven de doopvont.
Meteen zit ook de eerste helft van onze bestuursperiode in
Merelbeke erop. De N-VA trok tijdens deze drie jaar samen
met kartelpartner CD&V de kar van het Merelbeekse beleid. We kijken dan ook met
een tevreden gevoel terug op deze voorbije periode.

INVESTERINGEN ZONDER HOGERE BELASTINGEN
Onder leiding van schepen Rik De Vis wist de N-VA in Merelbeke haar stempel op
het beleid te drukken. Zo stonden we aan de wieg van het nieuwe jeugdcentrum,
steunden we jonge en startende ondernemers (een initiatief waarvoor we overigens
felicitaties kregen van Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt) en voerden we een 
stedenbouwkundig beleid waar we trots op kunnen zijn. Tijdens de eerste helft van
de legislatuur investeerde het bestuur liefst 25 miljoen euro in de gemeente … 
zonder de belastingen te verhogen. Ook de tweede helft van de bestuursperiode kij-
ken we met ambitie tegemoet. Rik De Vis zal voor de komende drie jaar fractielei-
der zijn van de CD&V/N-VA-fractie in de gemeenteraad. We zullen alleszins niet op
onze lauweren rusten. We blijven erop toezien dat de uitbreiding en opwaardering
van ons dorpscentrum alle verwachtingen zal inlossen en dat sociale huisvesting de
nodige aandacht en kansen krijgt.

BESTUREN IS VOORUITZIEN
We kijken ook al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Als we een

degelijk bestuursakkoord willen, moeten we nu al met de voor-
bereiding beginnen. Daarom hebben we onlangs formeel onze
banden met de CD&V aangehaald. Het kartel is en blijft voor ons
de beste garantie op degelijk bestuur in Merelbeke.
Maar wat houdt dat degelijk bestuur voor ons juist in? Besturen is
vooruitzien. Daarom zal de N-VA op de bres staan voor een
nieuw rustoord in Merelbeke. Dit project is een absolute nood-
zaak en mag niet verzanden in een praatbarak.
Intussen blijft de N-VA ook nationaal scoren. In sommige enquê-
tes en opiniepeilingen is de N-VA zelfs al de op een na grootste
partij in Vlaanderen. Het blijven natuurlijk ‘slechts’ opiniepeilin-
gen, maar de trend is duidelijk: ‘the only way is up’. 
U moet ons niet op ons woord geloven. Kom het zelf vragen aan
onze gedreven mensen, bij het genot van Vlaamse kost en een
goed glas bier op ons eetfestijn op zaterdag 13 maart. Tot dan!

Onze lokale N-VA-
mandatarissen
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De N-VA blijft ambitieus

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

Vincent Blansaer, 
voorzitter 

N-VA Merelbeke

Rik De Vis
Fractieleider
CD&V/ N-VA

Dirk Beke
gemeenteraadslid

Jo Vanhoorebeke
OCMW-raadslid

Wenst u kaarten, contacteer dan Jo (0479 55 07 89) of
Christophe (0498 69 92 15).
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Onze redacteur Christophe Vanderschueren ging
praten met OCMW-raadslid Jo Vanhoorebeke en

gewezen OCMW-voorzitter Guido Mortier (beiden
N-VA) over hun visie op ouderenzorg in Merelbeke.
Een ding is duidelijk: de komst van een nieuw rust-
oord is absoluut noodzakelijk.

Over welke ouderenvoorzieningen beschikt
Merelbeke op dit ogenblik?
Jo : Er zijn momenteel 315 erkende rusthuiswoon-
gelegenheden in Merelbeke. De belangrijkste zijn het
OCMW-rusthuis in de Poelstraat en het Provinciaal
Zorgcentrum Lemberge. Daarnaast is er in
Merelbeke een zeer uitgebreid aanbod aan thuis-
zorgdiensten zoals gezinszorg, poetshulp, thuisver-
pleging, pedicure, mindermobielencentrale, bood-
schappen- en klusjesdienst.  Deze diensten worden
deels door het OCMW aangeboden en deels door
private thuiszorgdiensten zoals Familiezorg,
Familiehulp en zelfstandige thuisverplegingsdien-
sten.
Guido: Sinds een vijftal jaar heeft Merelbeke ook een
dagverzorgingscentrum dat bij het OCMW-rustoord
hoort. Daar kunnen thuiswonende bejaarden een of
meerdere dagen per week verblijven. Recent werd
het sociaal restaurant geopend, waar bejaarden en
hun naasten voor de democratische prijs van 5 euro
een volledige warme maaltijd kunnen nuttigen. Het
OCMW van Merelbeke staat op het vlak van ouderen-
voorzieningen zeker op een hoog niveau.

Hoe ziet de toekomst er uit? Kan de gemeente dat
niveau behouden?
Jo :Merelbeke telt nu ongeveer 4 300 inwoners tussen
60 en 80 jaar oud. Door de toenemende vergrijzing
zal dit aantal binnen 15 jaar stijgen tot ongeveer 5 720
inwoners, of 25 % van de bevolking. Om deze stij-
ging op te vangen moeten we tegen dan minstens
100 extra rusthuiswoongelegenheden voorzien.
Guido: Vergeet daarenboven niet dat het huidig
OCMW-rustoord al bijna 30 jaar oud is. Binnen 10
jaar zullen de huidige kamers niet meer aangepast
zijn aan de gangbare comfortnormen van dat ogen-
blik. 

RESERVEFONDS NODIG
Er is dus nood aan een nieuw rusthuis in
Merelbeke?
Jo : In het ontwerp van het zorgstrategisch plan van
2004 was er al een vervangingsnieuwbouw voorzien
voor 50 extra wooneenheden, naast de vernieuwing
van het bestaande rustoord, om te voldoen aan de
nieuwe normen. Het totaal aantal woongelegen-
heden bleef echter nagenoeg gelijk. Dat volstaat dus

niet. Zoals gezegd dienen er tegen 2025 ongeveer 100
bijkomende plaatsen te worden gecreëerd. 

Waar moet het geld daarvoor vandaan komen?
Guido: Voor investeringen in rusthuiswoongelegen-
heden, zowel nieuwbouw als renovaties, kan het
OCMW rekenen op 60 % subsidies van het VIPA
(Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebon-
den Aangelegenheden). Toch mag je het aandeel van
het OCMW in deze investering ramen op zo’n 6 mil-
joen euro. Om te vermijden dat dit bedrag integraal
geleend moet worden, doet het OCMW er goed aan
werk te maken van een reservefonds waarin jaarlijks
een aanzienlijke bijdrage wordt gestort. Dezelfde
tactiek werd destijds gebruikt voor de bouw van het
nieuwe gemeentehuis en het zwembad. 

ZORGCENTRUM LEMBERGE BLIJFT BEST BIJ PROVINCIE
Wat is de rol van het Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge, beter gekend als Joséphine Charlotte?
Jo : Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is een
autonome provincie-instelling waarin Merelbeke,
samen met andere gemeenten, vennoot is. Zolang de
provincie Oost-Vlaanderen deze instelling beheert
veronderstel ik dat de rusthuisvoorzieningen daar
zullen blijven bestaan. 
Guido: Ik vind dat de gemeente en het OCMW het
zich niet kunnen veroorloven om deze instelling van
de provincie over te nemen. Er zou daardoor ook
geen enkele extra woongelegenheid op het grond-
gebied van Merelbeke gecreëerd worden. Bovendien
dateert het rusthuis van 1980. Ook daar zijn dus
binnen 10 jaar belangrijke aanpassingswerken of
nieuwbouw onvermijdelijk. De provincie blijft deze
instelling dus best zelf beheren. 

Is de bouw van een nieuw rustoord een prioriteit
voor N-VA Merelbeke?
Jo : Absoluut. De aanleg van dat reservefonds is dan
ook cruciaal wil men de volgende legislatuur begin-
nen met de bouw van het nieuwe rustoord en de
aanpassing van de bestaande instelling. 
Guido: Voor N-VA Merelbeke zal
dit een van de speerpunten zijn
van het verkiezingsprogramma
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen van 2012.

Christophe Vanderschueren
Communicatieverantwoordelijke

N-VA Merelbeke

Nieuw rustoord is
absolute noodzaak

Het huidige OCMW-
rusthuis moet binnen 10
jaar aangepast zijn aan de
nieuwe normen.

Het huidige OCMW-
rusthuis moet binnen 10
jaar aangepast zijn aan de
nieuwe normen.
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Budget 2010: verantwoord investeren in Merelbeke

Het kartel CD&V/ N-VA is ook wat betreft de
financiën van onze gemeente de ploeg van het

beter bestuur. Nu de legislatuur halfweg is, blikken we
graag even terug. Of om het met een volksspreuk te
zeggen: ‘tijd om de matras te keren.’

De voorbije drie jaar investeerden we 25 miljoen euro
in onze gemeente, bovenop de normale uitgaven.
Ondanks de belabberde financiële situatie
van ons land, Europa en de hele wereld,
hebben wij als een goede huisvader een
verantwoord budgettair beleid gehan-
teerd. Om het opnieuw ietwat volks uit te
drukken: we zaaien naar de zak en zetten
de tering naar de nering. Naar Vlaams
voorbeeld hebben we belangrijke investe-
ringen gedaan zonder de gemeentelijke
belastingdruk te laten toenemen. Ook
voor 2010 blijven de belastingtarieven 
(8 % personenbelasting en 1 450 opcen-
tiemen) ongewijzigd, zonder aan de dienstverle-
ning te raken.

BEGROTING IN EVENWICHT
Om de gewone dienstverlening van onze gemeente
draaiende te houden, voorzien we in 2010 een budget
van 26 miljoen euro. Daarin zitten de uitgaven voor het
personeel (38 %), het OCMW en de politiezone (24 %),
de werkingskosten (21 %) en de leninglasten (17 %).

Daartegenover staan 26 miljoen euro ontvangsten.
Deze komen hoofdzakelijk van de belastingbetaler 
(85 %), de prestaties of diensten (10 %) en de dividen-

den en intresten uit beleggingen (5 %). Dat de uitgaven
en inkomsten perfect in balans zijn, lijkt vanzelfspre-
kend, maar vergis u niet. Dankzij een strakke en beheer-
ste budgetopmaak kunnen we voor het eerst in jaren
een begroting voorleggen met een exploitatiebudget dat
al voor het begin van het dienstjaar in evenwicht is. 

RUIMTE VOOR INVESTERINGEN
Ook voor de opmaak van het investeringsbudget

(5,2 miljoen euro) streven we naar een
beheersing van de schuldratio en de
uitstaande schuld. Enkel de projecten
die met zekerheid in 2010 gerealiseerd
kunnen worden, kregen een plaats in
het budget. Enkele van deze projecten
zijn de verbouwing van het Huis
Hebbelynck tot een sociaal huis, de
inrichting van de KMO-zone Roskam II,
de bouwtoelage voor de scoutsgroep 
St.-Hubertus en de renovatie van het kerk-
plein en onze fietspaden.

De N-VA staat dus samen met haar kartelpartner
CD&V garant voor degelijk bestuur. We werken op een
strikte manier die ons behoedt voor financiële avontu-
ren en budgettaire ontsporingen
maar die ook de ruimte laat voor
kwalitatieve investeringen. Dat
was, is en blijft ons streefdoel.

Rik De Vis
Fractieleider CD&V/ N-VA-fractie

Ook de komende drie jaar van deze legislatuur blijven N-VA en CD&V in Merelbeke twee handen op dezelfde buik.
Het is intussen al drie jaar geleden dat beide partijen met een gezamenlijk project naar de stembus trokken. 

Met succes overigens. Het kartel CD&V/N-VA vormt sinds die
verkiezingen de grootste formatie in de gemeenteraad, maakt
deel uit van de meerderheid en levert ook de burgemeester. 
De voorbije 3 jaar hebben N-VA en CD&V eensgezind gewerkt
aan de realisatie van hun gemeenschappelijk verkiezings-

programma. Beide partijen zijn uiterst tevreden over de tot nog toe geleverde resultaten. 
Nadat burgemeester Filip Thienpont op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V de loftrompet over onze samen-
werking schalde, vonden ook wij dat een gepast moment om de banden met onze kartelpartner formeel aan te
halen. Onze gelijklopende visie omtrent talrijke gemeentelijke beleidsopties vormt de basis waarop we ook de
komende drie jaar een invulling aan goed bestuur zullen geven. 

N-VA en CD&V blijven eensgezind verder besturen

Dat de uitgaven eninkomsten perfectin balans zijn, lijktvanzelfsprekend,maar vergis u niet.
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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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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N-VA-Kamerlid

SARAH SMEYERS

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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