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MERELBEKE
N-VA MERELBEKE WIL
EEN GROENPLAN VOOR DE FLORA
Nu er een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
voor de Flora aankomt, pleit N-VA Merelbeke voor een duidelijke visie: meer groen, een containerpark en een nevenbestemming voor de kerk.

MEER BUURTGROEN
De bouwprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond in
de Flora. Het groene aspect is vaak niet meer dan schaamgroen; een struikje hier en een boompje daar. “We beseffen
uiteraard dat de ontwikkeling van de Flora met het station en
de stationsomgeving tot een vervoersknooppunt gepaard
gaat met woonverdichting of meer inwoners”, zegt fractievoorzitter Rik De Vis. “Maar voor ons moet deze ruimtelijke
ontwikkeling samen gaan met nieuwe woonvormen.
Kwaliteitsvol wonen in groene woonerven moet voorop
staan.”
Voor de gehele Florawijk moet er dringend een groenplan
komen. Een fijnmazig groennetwerk van straatbomen, buurtgroen, zit- en speelplekken moet de prioriteit zijn om de
luchtkwaliteit en het woonklimaat te verbeteren. Meer inwoners, ok, maar dan niet in een jungle van beton en ijzer!

V.U.: Ivan Eeckhout 82 - 9820 Merelbeke - merelbeke@n-va.be

Ook voor de Hundelgemsesteenweg vragen we meer bomen
zodat de straat voluit als woon- en winkelstraat kan dienen.
De uitslag van de Vlaamse verkiezingen in Merelbeke.
Ook federaal was de N-VA afgetekend de grootste in Merelbeke.

Klarenhof langs de Gontrode Heirweg. Rik De Vis
bewees als schepen van Ruimtelijke Ordening dat
groen en wonen hand in hand kunnen gaan.’

EEN CONTAINERPARK IN DE FLORA
Merelbeke heeft een containerpark, maar voor de inwoners
van de Flora is het toch een serieus eind rijden. Dat is economisch en ecologisch niet verantwoord. Daarom pleit de N-VA
voor een klein containerpark, centraal gelegen in de Flora.
Een plek die makkelijk bereikbaar is, maar waar toch weinig
mensen er last van hebben.

EEN NEVENBESTEMMING VOOR DE KERK
De OLV van de Rozenkranskerk in Merelbeke Flora staat
vaak leeg. Dat is zonde voor een gebouw met zo veel mogelijkheden en heel wat parkeerplaatsen. De N-VA pleit ervoor
om deze kerk – en bij uitbreiding alle kerken – ook op andere
manieren te laten bijdragen tot het gemeenschapsleven. Denk
daarbij aan culturele activiteiten zoals tentoonstellingen.

N-VA OPNIEUW DE GROOTSTE IN MERELBEKE
Net als in 2010 was de N-VA ook bij verkiezingen van 25 mei 2014 de
grootste partij in Merelbeke. Onze eigen kandidaat John De Vlaminck
scoorde trouwens ook uitstekend bij de Vlaamse verkiezingen. In
Oost-Vlaanderen haalde hij meer dan 7 000 voorkeursstemmen! De
uitslag van de federale verkiezingen is gelijkaardig. Namens de volledige N-VA willen we u graag danken voor zoveel vertrouwen en
zoveel verandering voor vooruitgang!

Bezoek ook onze site of volg ons op Facebook of Twitter
Steeds op de hoogte blijven? Dat kan! www.n-va.be/merelbeke - www.facebook.com/nva.merelbeke
www.twitter.com/NVAMerelbeke
U kunt ook inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief. Stuur een mail naar ivan.eeckhout@n-va.be.

www.n-va.be/merelbeke

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Merelbeke in de rode cijfers
Het schepencollege tekent voor
een trieste primeur. Eind 2012
sloot Merelbeke de begroting in de
gewone dienst af met een overschot van 1 591 275 euro. Dat overschot smolt als sneeuw voor de
zon tot - 18 625 euro eind 2013.
Rode cijfers dus. ‘Ik maak dat voor het eerst mee. En ik
draai mee sinds 1983’, zegt N-VA-gemeenteraadslid
Guido Mortier verbijsterd.
‘Dat tekort van bijna 20.000 euro komt in de rekening van
2014. Daar ging men nochtans uit van een overschot van
meer dan 2.000.000 euro. Van een overraming gesproken!’

Hoge personeelsuitgaven en werkingskosten
Hoe komt dat? Wel, simpelweg omdat Merelbeke in moeilijke economische tijden boven haar stand leeft. Waar andere gemeenten besparen, geven wij aan werkingskosten
nog eens 5,5 procent extra uit.

Nochtans vragen de burgers om
besparingen. In het Gemeenterapport dat Het Nieuwsblad eind
december 2013 publiceerde, gaf de
Merelbeekse burger een duidelijk
antwoord (zie tabel hiernaast).
Uit datzelfde rapport: 55,4 procent wil dat Merelbeke bespaart op personeel en 65,4 procent wil dat de gemeente bespaart op investeringen. Het schepencollege doet net het
tegenovergestelde: grote projecten beloven en extra personeel aanwerven in hoge weddeschalen.
De gemeente zal – amper één jaar nadat ze u de hemel beloofde – wellicht al fors moeten schrappen in de geplande
investeringen.
De N-VA heeft nochtans altijd gezegd dat het meerjarenplan de burger een rad voor de ogen draaide. Soms is het
niet leuk om gelijk te krijgen.

Hollebeek kan geen pasmunt zijn om het budget te spekken
Zoveel wilde investeringsplannen, dat moet geld kosten.
Hollebeek staat in het meerjarenplan dan ook als gemeentegrond die verkocht kan worden aan projectontwikkelaars. Dat kan zo’n anderhalf miljoen euro opleveren. N-VA Merelbeke zal zich daartegen fel verzetten.
‘De Hollebeek is nog één van de weinige stukjes groen in
ons centrum’, zegt Guido Mortier. ‘We zouden een stuk
bos rooien om een overdreven investeringsprogramma te
financieren. Een bos dat de gemeente destijds nota bene
zelf aangeplant heeft!’
‘De gemeente heeft het geld trouwens ook niet nodig. De
verkoop van de gronden in de Heidestraat heeft drie miljoen meer opgebracht dan voorzien.’

Geklungel met het gemeentelijk onderwijs houdt aan
Dat het beleid van de schepen van Onderwijs nu niet
meteen een baken van vertrouwen is, schreven we al eerder. Het wanbeleid zorgt ervoor dat er dit schooljaar minder kinderen zijn in de Bergwegel.

De historie
De schepen van Onderwijs wil – ondanks de verkiezingsbelofte om de school uit te breiden – af van de vestiging in de
Bergwegel. In haar hervormingsplan was in de Bergwegel
enkel nog plaats voor de eerste en tweede kleuterklas. De
andere schooljaren zouden in de Kloosterstraat plaatsvinden.
Zo maak je het ouders moeilijk en negeer je het feit dat Merelbeke Centrum gezien de bevolkingstoename nood heeft
aan twee volwaardige basisscholen in het gemeentelijk on-

merelbeke@n-va.be

derwijs. Zowel de Commissie Zorgvuldig Bestuur als de
Raad van State floten de schepen terug.

En nu?
Maar intussen blijft het huilen met de pet op. De schepen
heeft voor de Bergwegel een totaal onlogische klasindeling
gemaakt met een mix van graadklassen en combinatieklassen. De jongens van het tweede leerjaar krijgen les bij de
derdejaars, de meisjes bij het eerste leerjaar. Er is geen pijl
op te trekken.
Ontgoochelde ouders halen hun kinderen daarom weg uit
ons gemeentelijk onderwijs. De N-VA kan hen helaas geen
ongelijk geven. We blijven strijden voor een gemeentelijk
onderwijs dat het kind centraal stelt!

Ontwerp voor nieuw rusthuis goedgekeurd
personen. Zes kamers zijn voorzien voor korte verblijven,
één kan eventueel voor nachtopvang dienen. Er komen ook
twee keer 15 plaatsen voor dagopvang en vijf aanleunwoningen voor koppels van wie één partner niet meer zonder
assistentie kan.
Op termijn kan ook een kinderdagverblijf. In elk geval is
een nieuw en groter dienstencentrum voorzien en zal er opnieuw een sociaal restaurant zijn.”

Waar moeten we verder nog aan denken?

Het ontwerp voor ons nieuw rusthuis is er. OCMW-raadslid Jo Van Hoorebeke vertelt. “We hadden na de aanbesteding de keuze uit 13 inzendingen. Een deskundig
samengestelde jury (politici, directieleden en externe
experten) koos het beste ontwerp. Wij als raadsleden hadden een waarnemende rol. De jury koos – volgens ons
terecht – bureau GWM uit Gent.”

Hoe zal het eruit zien?
“Het gebouw zal omgeven zijn door groen. Er komen 140
kamers, verdeeld in kleine woonentiteiten van telkens 15

“Er zijn al contacten geweest met de buurt voor de verkeersafwikkeling. Voor de verdere planning zijn we evenwel deels afhankelijk van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Zij subsidiëren rond de 55 procent van het project. De bouwwerken starten ten vroegste medio 2016.”

Wat met de inwoners?
“Die blijven in afwachting van de voltooiing gewoon in het
huidige gebouw. In elk geval zal er maar een heel kleine periode zijn waarin onze gemeente twee gebouwen als rusthuis heeft.”
De N-VA zal dit mooie en broodnodige project in de blijven
ondersteunen in de OCMW-raad.

N-VA Merelbeke waakt over de veiligheid van de burgers
Een diefstalpreventieadviseur gaat
verder. Hij bekijkt de woning en wijst
op zwakke plekken. Op uw vraag kan
die langs komen.

De voorbije maanden legde N-VA
Merelbeke de gemeenteraad verschillende voorstellen voor om de veiligheid in Merelbeke te verhogen. Een
overzicht:

Op dit moment heeft onze politiezone
(Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen) één zo’n adviseur voor 66
000 inwoners. Voor een gebied dat
kwetsbaar is voor rondtrekkende dievenbenden door de vele invalswegen
(E40, R4, E17, …) is dat bedroevend
laag. John vroeg de gemeente dan ook
om te investeren in extra opleiding. Afwachten of het er komt.

Cameraschild tegen inbrekers
Een camera met nummerplaatherkenning gericht inzetten, kan de politie
helpen om inbrekers en andere misdadigers snel op te sporen.
“Onze politiezone heeft nu één camera’, vertelt N-VA-politieraadslid
John De Vlaminck. ‘Ik pleit voor
een cameraschild op interessante
plaatsen als de op- en afritten van
snelwegen. Als we dat
in samenwerking met
andere zones organiseren, wordt de toegang
tot onze zone constant
gemonitord en kan de
politie snel reageren na
bijvoorbeeld een diefstallenreeks. Het debat is
dit najaar in de politieraad voorzien. Ik heb er
goede hoop op dat dit er
komt.”

www.n-va.be/merelbeke

Diefstalpreventieadviseurs voor
veiligere huizen.
Vaak zijn enkele eenvoudige tips al
voldoende om het inbrekers moeilijker
te maken’, legt John uit.
• Laat geen ladders of hamers slingeren.
• Laat uw portefeuilles of autosleutels
niet in de gang of op de eetkamertafel.
• Hang geen kaartje met uw naam en
adres aan uw sleutels.

Brandweer beter wapenen voor
nieuwe woonvormen
Nadat Bea Coppens een moeizame
reddingsoperatie gadesloeg, vroeg ze
in de gemeenteraad meer aandacht
voor nieuwe woonvormen.
“Overal zie je appartementsgebouwen. De gemeente zou moeten investeren in het materiaal van de
brandweer om het aan te passen aan
de nieuwe realiteit.” De burgemeester
nam de suggestie mee. We blijven dit
opvolgen.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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