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Sint-Elooisstraat 82
9820 Merelbeke

Merelbeke gebuisd voor financieel beleid
4,5 op 10. Zoveel kreeg de gemeente Merelbeke van professor
Herman Matthijs (UGent) die in opdracht van Het Laatste Nieuws de
financiën van de Oost-Vlaamse gemeenten onderzocht. Daarmee zijn
we duidelijk de slechtste leerling van
de klas. Oosterzele (8/10), Melle (8/10)
en Lochristi (9/10) scoren veel beter.
HOGE BELASTINGEN
Nochtans beschikt Merelbeke over belangrijke troeven. Zo steeg het aantal
inwoners van 21 786 in 2000 naar
23 508 in 2012. Een toename met 1 722
inwoners (+8,29 %) die extra inkomsten betekende. Andere gemeenten
kenden een veel tragere bevolkingstoename.

draagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 8 %. Het
Vlaamse gemiddelde bedraagt slechts
7,2 %. Ook de grondlasten zijn met
1 450 opcentiemen hoger dan het
Vlaams gemiddelde van 1 200 opcentiemen.
HOGE SCHULD
Desondanks slaagt Merelbeke er niet
in om de financiën op het goede spoor
te brengen. De gemeente geeft de laatste jaren meer uit dan de inkomsten
toelaten.
Zo stegen de jaarlijkse personeelsuitgaven tussen 2000 en 2012 met 43 %
van 6,9 miljoen euro in 2000 naar
9,9 miljoen euro. Het meest alarmerend is de stijging van de gemeentelijke schuld met 43 % van 28,5 miljoen
euro in 2000 naar liefst 40,8 miljoen
euro in 2012.
Professor Herman Matthijs concludeert: “De totale schuld per inwoner
lag in 2000 op 1 312 euro. Een schuld-

In vergelijking met andere gemeenten
heft Merelbeke bovendien veruit het
meeste belastingen. Sinds 2002 be-

graad van bijna 1 800 euro per inwoner, zoals nu, is alarmerend.”
Het financieel profiel van de gemeente
Merelbeke, opgemaakt door Dexia, bevestigt de bevindingen. In 2010 bedroeg de totale schuld per inwoner
1 767 euro, terwijl dit voor alle OostVlaamse gemeenten (Gent uitgezonderd) slechts 1 010 euro per inwoner
bedraagt. Het Vlaams gemiddelde is
1 123 euro.
KEUZES MAKEN
Merelbeke heeft een veel te hoge schuld
en torst vrij hoge personeelsuitgaven.
Eenmalige verkopen van onroerende goederen bieden geen structurele oplossing.
Wie eerlijk is, beseft dat enkel het uitstel
van geplande investeringen (sportpark
Molenkouter, sportpark Melsen, tweede
sporthal, cultureel centrum,…) met minstens 10 jaar een oplossing biedt. Het is dat
of de belastingen drastisch verhogen.
Daartegen zal de N-VA zich te allen tijde
verzetten.

Merelbeke-centrum
terug visitekaartje van de gemeente
Herinnert u zich nog hoe het centrum van Merelbeke er vroeger bij lag? Verkommerd, met verouderde bebouwing, en lege winkels. We hadden er zelfs
geen gemeentehuis meer en het dorpsplein was gedegradeerd tot een troosteloze parkeerplaats van asfalt.

nieuwe gemeentehuis en de bibliotheek. Zo werd de centrumfunctie weer versterkt.
WEER EEN ECHT CENTRUM
Nu zitten we in de laatste rechte lijn. De nieuwe autovrije
pleinen met groen en zitgelegenheid en het nieuwe
woon- en winkelproject – waarin de eerste winkels al
open zijn – zijn een opwaardering voor de gehele gemeente.
Het hele project zal een veelheid aan centrumactiviteiten
zoals winkelen, wonen en ontmoeten nieuw leven inblazen! Ook de verschillende functies rondom de pleinen
zoals de gemeentelijke dienstverlening, de politie, de bib,
het vredegerecht, de kerk, het openbaar vervoer, het parkeren en het nieuwe wonen worden aantrekkelijker. Het
centrum kan weer het visitekaartje zijn van onze gemeente!

In de vorige legislaturen trok N-VA Merelbeke daarom
mee de kar van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
centrum. In de huidige bestuursperiode werd de stedenbouwkundige visie van het RUP geconcretiseerd in een
‘Masterplan publieke ruimte Merelbeke-centrum’.
De dorpskernvernieuwing was een werk van lange
adem. Het begon jaren terug – toen bestuurslid Guido
Mortier burgemeester was – met de bouw van het

Aan de noodzakelijke centrumvernieuwing hing wel een
prijskaartje. De aanleg van de pleinen kostte 2 miljoen
euro en vergde van de inwoners een belangrijke financiële inspanning.
Maar het resultaat mag gezien worden, de basis voor een
duurzame centrumontwikkeling is gelegd. Maar we
mogen nu niet op onze lauweren rusten. N-VA Merelbeke zal daarom stevig ijveren voor een oordeelkundige
bijsturing van de mobiliteit om het woonklimaat langs
de Hundelgemsesteenweg te verbeteren.

Oud-schepen brengt boek over Liedermeerspark uit
Paul Martens, eerste schepen van Merelbeke voor de VU van 1977 tot
1997, heeft een boek uitgebracht over het ontstaan en de evolutie van
het Liedermeerspark van 1977 tot nu. Het Liedermeerspark is een
succesverhaal in de Flora waar de N-VA en haar voorgangers steeds
nauw bij betrokken waren.
‘Het verhaal van het Liedermeerspark’ bevat meer dan 200 foto’s en
kaarten. Daarnaast is het een echt tijdsdocument met heel wat informatie over de politieke situatie in Merelbeke in het laatste kwart
van de twintigste eeuw.
Het werk verschijnt in een beperkte oplage en kan worden besteld
door overschrijving van 25 euro op het nummer 734-0251146-22
(IBAN: BE06 7340 2511 4622; BIC: KREDBEBB) van Edith
Maeyens, Merelbeke. Vergeet niet uw eigen adres te vermelden
voor de levering.

De Merelbekenaar spreekt: resultaten enquête N-VA Merelbeke
Eind 2011 dropten we de enquête ‘Iedereen Burgemeester’ in de bussen van
elke Merelbekenaar. En hoewel de burger tevreden is over heel wat aspecten
van het beleid, blijft er toch veel ruimte voor verbetering.
HUIDIG BELEID
• De gemeente: De Merelbekenaar is tevreden over de dienstverlening. Ook is 75 %
te spreken over het infomagazine. Wat wel beter moet, is het gebruik van internet.
74 % heeft geen weet van een digitaal loket en 43 % heeft geen mening over de
gemeentelijke website.
• Wegen en mobiliteit: Slechts 31 % ziet de ondergrondse parking zitten. Het
onderhoud van de trottoirs kan volgens 48 % beter. Wel tevreden is de burger over
de heraanleg van de Zwijnaardsesteenweg en Hundelgemsesteenweg.
• Wonen en leefmilieu: De nood aan betaalbare woningen en bouwgrond blijkt
groot. 53 % van de burgers vraagt naar een grotere beschikbaarheid daaraan.
TOEKOMSTIG BELEID
• Wegen, pleinen en fietspaden: 83 % van de inwoners wil meer fietspaden – voor
46 % is dit zelfs zeer belangrijk. Ook de aanleg van een verdeelweg kan op een grote
aanhang rekenen (62 %).
• Vrije tijd: Verrassend is dat de aanleg van het openlucht sportcomplex Molenkouter (65 % tegen) en de voetbalterreinen in Melsen op weinig sympathie kunnen
rekenen (69 % tegen). Ook de bouw van een nieuw cultureel centrum hoeft niet
voor 75 %. Het gebruik van kerkgebouwen voor culturele evenementen is dan weer
geen taboe meer voor 78 % van de burgers.
• Wonen en leefmilieu: De inwoners van Merelbeke hechten veel belang aan
bescherming van de open ruimte. 73 % wil de bescherming van de Driesbeekvallei
en de aanleg van een gemeentelijk bos.
Ook sociale projecten blijken belangrijk. De bouw van een nieuw rusthuis (67 %) of betaalbare woningen voor jonge
gezinnen (80 %) is voor velen een prioriteit.
Opmerkelijke resultaten zijn er voor afvalverwerking. Liefst 93 % wil dat de groencontainers op het containerpark
opnieuw toegankelijk worden en voor een wekelijkse ophaling van het restafval tijdens de zomermaanden is 66 %
gewonnen.
De volledige resultaten vindt u op www.n-va.be/merelbeke.

Goed om weten in Merelbeke
• In het licht van de komende verkiezingen is het vaderschap van alle infrastructuurwerken (zoals bijvoorbeeld een sporthal die er nog niet staat) op een wat
potsierlijke manier opgeëist door de schepenen van
Open Vld onder het mom van hun 12 werken. Nochtans is het samenleven in een coalitie zoiets als in het
klooster: gelijke monniken, gelijke kappen.
• De kostprijs of de bijdrage in de werking van onze
lokale politiezone is met 5 % (51 202 euro) gestegen
naar 2 150 476 euro.
• De gemeente moet 60 000 euro betalen na een juridische uitspraak over een geschil tussen de gemeente en
de voormalige gemeenteontvanger.

• De concessieovereenkomst om de ondergrondse parking (slechts 144 parkeerplaatsen) te beheren kost ons
80 000 euro op jaarbasis. Dat is 560 000 euro voor de
volgende zeven jaar! Waarom de gemeente dit niet in
eigen beheer doet, is ons een raadsel.
• Open Vld neemt resoluut afstand van haar OCMWvoorzitter Luc De Keukelaere. In de laatste gemeenteraad verklaarde hun fractieleider Patrick Lachaert dat
zijn partij de klacht die De Keukelaere bij de gouverneur indiende in verband met de rechtspositieregeling
van het OCMW-personeel niet steunt. Sterker nog, er is
zelfs geen plaats voor de oud-burgemeester op de lijst
voor de komende verkiezingen.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.
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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

