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MERELBEKE
N-VA Merelbeke kiest
nieuw bestuur
Op 3 maart 2013 kozen de
Merelbeekse N-VA-leden
een nieuw bestuur. Ivan
Eeckhout mag er een tweede
termijn als voorzitter bijdoen.
Christophe Vanderschueren is
ondervoorzitter.

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

Het bestuur is – zoals u stilaan van
ons gewoon bent – een goede mix
van levens- en bestuurservaring en
jeugdig enthousiasme. Het bestuur
blijft ook groeien. Inmiddels tellen
we al 22 leden – 8 mandatarissen
en 14 verkozen leden.
In de komende drie jaar zal het
bestuur de mandatarissen ten volle
ondersteunen in hun oppositierol.
Daarnaast zullen we werken aan
de bekendheid van onze leden
en aan ledenwerving. Zonder
noemenswaardige inspanning
steeg ons ledenaantal de voorbije
jaren immers pijlsnel. Dat willen
we nu verder uitbouwen.

Waar blijft het bestuursakkoord?
In 2012 sloten CD&V, Open Vld en sp.a al een voorakkoord om na de verkiezingen van oktober samen verder te besturen. Het voorakkoord zou garant staan
voor de continuïteit. Maar zie, we zijn intussen al vijf maanden ver in deze
legislatuur en we wachten nog steeds op het bestuursakkoord voor de bestuursperiode 2013-2018. Het technisch budget 2013 en de budgetwijzigingen 2013 die
wel al bekend raakten, beloven alvast weinig goeds.

oorverdovend stil

Want wat heeft het bestuur tot nu al beslist? Behalve de economisch onverantwoorde en overbodige aanschaf van enkele gronden voor het voetbal in Melsen
– terwijl een grondige renovatie van de huidige accommodatie zou volstaan – blijft
het oorverdovend stil. Niets over de pensioenuitdaging. Niets over de brandweerhervorming. Zelfs niets over het broodnodige nieuwe rusthuis. Het bilan
oogt dus bijzonder mager.

Twee keer belastingen

Intussen is de eerste verdoken belastingverhoging al een feit. De beweerde
indexering is voor het bestuur blijkbaar een uitgelezen kans om er een flinke
schep bovenop te doen. Ook de zelfstandigen moeten het – ondanks de liberale
stempel in het bestuur – ontgelden. Voortaan betalen zij twee keer belastingen.
Bovendien is de eenmalige vrijstelling voor startende ondernemingen – een initiatief van de N-VA waarvoor we de felicitaties van Unizo kregen – al afgeschaft.
Continuïteit staat dus inderdaad voor meer van hetzelfde: geen visie en hogere
belastingen! U leest er alles over op bladzijde 3.

U vindt alles over het nieuwe
bestuur op onze website
www.n-va.be/merelbeke.
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Onze mandatarissen zitten niet stil

Geen greintje visie in het budget voor 2013

Onze nieuwe mandatarissen hadden geen inloopperiode nodig. Elke maand bekijken ze de voorstellen van de
meerderheid bijzonder kritisch en stellen ze pertinente vragen die ook resultaten opleveren. Hieronder geven we
u graag een beperkt overzicht. Alle bijdragen vindt u op www.n-va.be/merelbeke.

De zogenaamde continuïteit die CD&V, Open Vld en sp.a beloofden, lijkt voorlopig
weinig meer dan een kroniek van een aangekondigd falen. In december kwam
de beleidsploeg slechts met een zogenaamd ‘technisch budget’ met beperkte
beleidsdoelstellingen.

Totaal overbodig. Merelbeke heeft immers sportgronden
genoeg. Alleen heeft de meerderheid geen flauw idee van
wat ze nu juist met de Molenkouter
en de Koestraat wil aanvangen.

Nochtans had het ‘nieuwe’ schepencollege daarvoor al zes jaar samen bestuurd en
beslisten ze al twee dagen na de verkiezingen van 14 oktober 2012 – tegen de uitslag
in – om samen verder te gaan. Tijd zat dus om een degelijk werkstuk te maken.

De verkeersveiligheid langs de
Hundelgemsesteenweg moet beter

Begin dit jaar werd Merelbeke opgeschrikt door twee
dodelijke verkeersongevallen op de Hundelgemsesteenweg. “Deze tragische gebeurtenissen bewijzen dat we
dringend werk moeten maken van de verkeersveiligheid op onze belangrijkste verkeersader”, vindt John De
Vlaminck.
“De N-VA pleit minstens voor accentverlichting aan
oversteekplaatsen
en kruispunten.
Daarnaast willen
we ook nadenken over opties
voor gevaarlijke
punten zoals het
kruispunt met de
Van Goethemstraat. Een rond
punt zou een
John De Vlaminck ijvert voor een veiligere
mogelijkheid zijn.
Hundelgemsesteenweg, onder meer hier aan
Tot slot vragen
de Van Goethemstraat.
we de oprichting
van een overlegplatform waarin alle betrokken actoren samen over de
verkeersveiligheid nadenken.”

Het bestuur beloofde haar huiswerk tegen maart te maken. Maar ook dan bleef het stil.
In april waren er eindelijk twee budgetwijzigingen. Hogere belastingen zijn nog maar
eens ons deel. Van structurele maatregelen is geen sprake.

Ook recepties kosten steeds meer
Bea Coppens becijferde dat onze
gemeente steeds meer geld uitgeeft
aan recepties:
•
2010: 149 413, 44 euro
•
2011: 156 467,91 euro
•
2012: 172 298,53 euro

Kosten en schuld stijgen

In afwachting van een greintje visie blijft de put van onze gemeente groeien.
Bea Garré-Coppens

“Het bestuur zou in economisch
moeilijke tijden gerust wat meer
soberheid aan de dag mogen leggen”, vindt Bea.

Geen visie voor onderwijs

0 euro. Zo veel wil het bestuur investeren in het onderwijs in het centrum van onze gemeente. De school in de
Bergwegel barst uit haar voegen, maar in plaats van te
investeren, kiest het bestuur ervoor de basisschool in de
Bergwegel af te schaffen en alle kinderen vanaf de 3de
kleuterklas naar de basisschool in de Kloosterstraat te
sturen.

Schuld
Personeelskosten

Budget 2012
40 847 841 euro
9 977 114 euro

Rik De Vis: “Eigenlijk is er wel continuïteit. De kosten en schuld blijven
stijgen, terwijl ook de belastingen
verder de hoogte in gaan. Maar moeten we daar nu blij om zijn?

Budget 2013
45 600 000 euro
11 246 010 euro

Voor de schuld rekenen we de 4,725 miljoen voor leningen die nog op stapel staan nog niet eens mee! De rekening voor
de volgende generaties wordt steeds zwaarder. Durft dit bestuur wel knopen doorhakken? Of staat continuïteit voor
zonder al te veel discussie tot de volgende verkiezingen in 2018 voortkabbelen?

Verdoken belastingverhoging

Het gebrek aan keuzes blijkt intussen geen hinderpaal om de burgers nog wat meer op kosten te jagen. Het bestuur van
Merelbeke gaat immers veel verder dan een gewone indexering! Sta ons toe dat even te illustreren. Sinds de invoering
van de algemene gemeentebelasting in 2004 is de index met 21,67% gestegen. We zetten in Merelbeke enkele cijfers op
een rijtje:

2012
50 euro
30 euro
150 euro
400 euro
150 euro
50 euro
685 000 euro

2013
70 euro
40 euro
200 euro
500 euro
225 euro
100 euro
980 000 euro

stijging
+ 40 %
+ 33 %
+ 33 %
+ 25 %
+ 50 %
+ 100 %
+ 43 %

Een pedagogische misslag van formaat en een verarming
van het gemeentelijk basisonderwijs. De meerwaarde
Het bestuur jaagt u op
van een basisschool is net het verband tussen kleuter- en
kosten …
basisonderwijs. “Bovendien wordt het de ouders nodeAlles is tegenwoordig goed om de
loos moeilijk
gemeentekas te spekken. In 2012
gemaakt”, zegt
betaalden inwoners en niet-inwoners
Guido Mortier.
6 euro per dag voor de sportkampen
“De kans is
voor kinderen. In 2013 stijgt dit naar
groot dat ouders
respectievelijk 7,5 euro (+25%) en 10
met meerdere
Evi Maes
euro (+66%).
kinderen verschillende jaren
Evi Maes: “We zijn meer dan 25%
verplicht zijn
duurder dan Melle en Oosterzele. Kinderopvang moet
de Hundelgembetaalbaar blijven. Besparen mag niet gebeuren op de kap
Guido Mortier pleit voor een veilige en
sesteenweg in
van de jonge gezinnen!”
duurzame oplossing voor de basisschool in de
volle ochtendBergwegel.
spits te dwarsen.
Een oudere
Maar kijkt zelf op geen euro!
broer of zus die zijn broertje of zusje naar de kleuterklas
In januari kreeg de gemeenteraad uit het niets het ‘heug- brengt, is voortaan zelfs ondenkbaar.”
lijke nieuws’ dat het KBWB het Belgisch kampioenschap
Veldrijden in 2017 toegewezen heeft aan Merelbeke voor
“Het is ook gewoon geen duurzame oplossing”, vervolgt
amper 225 000 euro.
hij. “Op korte termijn komen er door verkavelingen liefst

Dit is dus een drastische en verdoken belastingverhoging. Het bestuur wil liefst 295.000 euro (+43 %!) meer puren uit
de algemene gemeentebelasting. Van een indexering gesproken!

De N-VA steigerde en het project werd in alle stilte begraven. Als zoethouder kreeg de schepen van Sport wel
270 000 euro om gronden voor het voetbal in Melsen te
kopen.

Tot slot werd ook nog eens de eenmalige vrijstelling voor nieuwe bedrijfsvestigingen afgeschaft. In 2012 maakten niet
minder dan 125 startende ondernemingen hier dankbaar gebruik van om te investeren in de toekomst van hun bedrijf
in onze gemeente. De N-VA zal zich blijven verzetten tegen het kortetermijndenken zonder weerga waarvan deze
afschaffing getuigt.

merelbeke@n-va.be

200 woningen bij in het centrum. En dat terwijl nu al een
leerlingenstop geldt in sommige leerjaren van het GILKO
in de Kloosterstraat. Daarom vraagt de N-VA om de
gebouwen van de Bergwegel uit te breiden. Wij hypothekeren de toekomst van onze kinderen liever niet.”

Gezin
Alleenstaande
Bedrijven
Hinderlijkstoeslag klasse 1-bedrijf
Hinderlijkstoeslag klasse 2-bedrijf
Hinderlijkstoeslag klasse 3-bedrijf
Algemene gemeentebelasting

Vanaf 1 mei 2013 betalen zelfstandigen die hun zaak hebben op het adres waar ze wonen zelfs twee keer, één keer als
gezin (70 euro) en één keer als bedrijf (200 euro). Tel daarbij de verhoogde hinderlijkheidstoeslag (100 euro) en het totaal
is 370 euro. Dat is 85% meer dan de 200 euro van vroeger. Knap van een bestuur met sterke liberale vertegenwoordiging.

Sociaal?

Bovendien wil het bestuur de verhoging sociaal doen overkomen door de zwaksten vrij te stellen van de gemeentebelasting
van 70 euro. Daar vertellen ze wel niet bij dat zij in ruil daarvoor enkele premies en toelagen verliezen. De teruggave van
een deel van de onroerende voorheffing, de tussenkomst in de nutsvoorzieningen en de toelage voor gehandicapten
worden allemaal afgeschaft. Uiteindelijk kost het hen zelfs geld! En de sp.a laat maar begaan.

www.n-va.be/merelbeke

Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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