
'REKENING HOUDEN MET DE 
TOEKOMST'


Jij kiest. Je kent je dorp als geen ander. Vind jij geluk in een 
toffe buurt met weinig verkeersdrukte en hou je van de 
landelijke omgeving van ons dorp? Dan ben jij onze eerste 
medestander!

Groen heeft de oplossingen en de mensen in huis om van 
Merksplas een nog mooiere plek te maken om te leven en te 
werken. We denken daarbij aan betaalbare woningen, veilige 
straten, verkwikkend groen en burgers die meedenken over en 
meewerken aan de toekomst van ons dorp. 

Niet alleen voor nu, ook voor de volgende generaties.
Dat is tenslotte de échte inzet van de komende verkiezingen.

Kies daarom samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en 
gezonder Merksplas.

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Merksplas
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Met haar uitgestrekte velden en bossen, de Kolonie en een 
levendige dorpskern is Merksplas een thuis om jaloers op te 
zijn. Maar wat ons écht uniek maakt, zijn de warme 
mensen.

In Merksplas voelt iedereen zich thuis. We creëren 
ontmoetingsplaatsen waar je een praatje kan slaan 
en je buren kan leren kennen. Tegen eenzaamheid en 
discriminatie verzetten we ons met hand en tand.

Spetsers zorgen voor elkaar. Kinderen kunnen zich 
uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een 
zorgeloze oude dag.

Ons dorp bruist. Lokale winkels, ijverige 
zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle 
steun.

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het 'Groot Buurtenonderzoek' lezen 
als een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in 
betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Alle inwoners.

MENSELIJKER

WAT MAAKT JOU GELUKKIG 
IN MERKSPLAS?



WAT MAAKT JOU GELUKKIG 
IN MERKSPLAS?

EERLIJKER GEZONDER

Elke inwoner van Merksplas moet een eerlijke kans 
krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat 
iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait.

In Merksplas is het aangenaam wonen, werken en 
ontspannen. Maak een ommetje met de fiets of te voet, 
snuif de buitenlucht op en geniet van de rust.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil 
kopen of huren. We willen meer betaalbare woningen 
in aangename buurten.

Ook in Merksplas groeien kinderen op in armoede, 
en dat laat een leven lang sporen na. Wie het nodig 
heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële 
steun.

Jij bepaalt mee hoe Merksplas er morgen uitziet. 
Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: 
inspraak en transparantie zijn de norm. Na achttien 
jaar dezelfde politieke meerderheid heeft Merksplas 
dringend nood aan vernieuwing.

Elke Merksplassenaar, van jong tot oud, moet zich 
vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en 
fietsers krijgen de ruimte en voorzieningen die ze 
verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, 
behouden onze kostbare open ruimte en zorgen 
ervoor dat elke inwoner in zijn onmiddellijke 
omgeving kan genieten van groen.

Merksplas is Parijs niet, en toch kunnen we een 
verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt 
Merksplas het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.



MERKSPLAS
www.groenmerksplas.be

1  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

2  VAN DER AUWERAFons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

3  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

4  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

5  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne, 
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16  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
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17  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar
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 19  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

20  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

21  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

22  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

SCHOOFS Jef
Verpleger / leerlingenbegeleider, 
47 jaar

VANDEWEYER Bieke
Maatschappelijk werker,
40 jaar

DE BIE Jan
Dossierbeheerder financiën,
40 jaar

NAGELS Roel
Informaticabeheerder,
36 jaar

HERMANS Hilde
Opvoedster,
51 jaar

VERHIEST Jeroen
Leerkracht buitengewoon sec. ond.,
42 jaar

VAN MIRLO Caroline
Diensthoofd woonondersteuning,
40 jaar

AERTS Toon
Gepensioneerd werknemer farmasector,
71 jaar

SEUNTJENS Tine
Studiemeester / opvoedster internaat,
35 jaar

VAN TRIER Ans
Vroedvrouw,
62 jaar

NEEFS Thomas
Opbouwwerker,
42 jaar

AERTS Leen
Leerkracht secundair onderwijs,
38 jaar

VAN PELT Janne
Horecamedewerker,
30 jaar

RASSON Rolland
Gepensioneerd maatschappelijk werker,
65 jaar

DENS Fien
Administratief medewerker brandweer,
27 jaar

DOCKX Simonne
Gepensioneerd admin. verantwoordelijke, 
66 jaar

BEERENS Dominiek
Laborant,
60 jaar

ROSSEELS Christien
Gepensioneerd leerkracht, 
68 jaar

VAN PELT Walter
Technisch tekenaar,
57 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenmerksplas.be

Een gemeentebestuur dat niet 
alleen bestuurt voor, maar ook 

door en met alle inwoners 

Je wordt vanaf het prille begin bij de 
planning en uitvoering van projecten 
betrokken.  

Als lid van een vereniging of gebruiker 
van gemeentelijke infrastructuur denk 
je binnen actieve adviesraden mee 
over wat we kunnen realiseren. 

Gemeentelijke diensten zijn vlot 
toegankelijk en ook buiten de 
kantooruren kan je via een makkelijk 
te raadplegen website terecht met al 
je vragen. Je vindt er op een 
overzichtelijke manier de info die je 
nodig hebt. 

Het gemeentehuis werkt als een 
‘glazen huis’ zodat beslissingen voor 
iedereen helder en duidelijk zijn.
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Mijn man en ik werkten al jaren in de buurt, maar we woonden in 
Deurne. Verhuizen was dus logisch. Een auto werd ingeruild voor de 
elektrische fiets. 

Merksplas is een fijne plek voor een jong gezin, met goede 
scholen en voldoende winkels op fietsafstand. Het zware verkeer 
en de drukte in het centrum baren me wel zorgen. Dat straten 
overal zo worden ingericht dat een kind van tien er zich veilig in 
het verkeer kan begeven, daar wil ik me samen met Groen voor 
inzetten.


‘Outside the box’ denken is een uitdaging. Ook in het 
besturen van een gemeente is creativiteit nodig.

Verkavelingen kunnen duurzame woonprojecten worden 
met een mix van woonvormen. (Speel)pleinen maken we 
natuurlijker en avontuurlijker, met leuke hangplekken waar 
het fijn samenkomen is. 

Op sociaal en cultureel vlak ligt de weg open. We trekken 
nieuwe sociale projecten aan die Merksplas-Kolonie een 
nieuwe invulling bezorgen. Cultuur maakt blij, brengt bij 
elkaar. Merksplas moet opnieuw samen wonen, samen leven.

Groen maakt gelukkig!

'EEN LEEFBARE PLANEET NALATEN'
Als kersverse opa besef ik nog sterker waarom ik 
destijds besloot me in de lokale politiek in te zetten: 
een leefbare planeet nalaten voor wie na ons komt. 
Dat begint in je eigen huis en dorp.

Mijn interesse voor nieuwe technieken gebruik ik 
als energiemeester. Ook Merksplas kan nog meer 
inzetten op energiebesparing en hernieuwbare 
energie. 

Samen met alle Spetsers worden we een 
klimaatvriendelijke gemeente.

‘WONEN IN EEN DORP WAAR KINDEREN 
VEILIG DOOR HET VERKEER GERAKEN'
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BIEKE VANDEWEYER

JAN DE BIE

WALTER VAN PELT

Maatschappelijk werker,
40 jaar

Financieel medewerker,
40 jaar

Lijstduwer
Technisch tekenaar,
57 jaar







Of je nu een gezin hebt met 
opgroeiende kinderen, onder de 
vleugels van thuis vertrekt, 
alleenstaande of niet meer zo kwieke 
bejaarde bent, of seizoenarbeider in de 
tuinbouw … 

Iedereen moet in Merksplas goed en 
betaalbaar kunnen wonen. 

En iedereen moet kunnen wonen in een 
gezellige en veilige buurt, met voldoende 
zicht op natuur of groen in de omgeving. In 
energiezuinige huizen of appartementen 

aangepast aan de levensfase waarin je je 
bevindt. 

We moeten de woonkern verdichten maar 
niet dichttimmeren. Avontuurlijke 
speelpleintjes en gevarieerde bebouwing 
voorkomen dat de dorpsstraten verstikken.

Leegstand van bouwgronden en woningen 
bestrijden we actief. Alle huizen op de Kolonie 
krijgen opnieuw een woonfunctie. En we 
zorgen ervoor dat alle nieuwbouwprojecten 
energie- en klimaatneutraal zijn.


GOED EN BETAALBAAR WONEN

MOBILITEIT OP MENSENMAAT
Ons dorp ligt op een kruispunt van 
verschillende gewestwegen. Er is 
toenemend doorgaand verkeer met een 
groot aandeel zwaar vrachtverkeer. Op 
verschillende momenten van de dag staat 
het gemotoriseerd verkeer aan te schuiven 
in de centrumstraten. Lawaai en 
uitlaatgassen hebben een negatieve invloed 
op de leefkwaliteit. Ouders durven hun 
kinderen niet meer laten fietsen.

Ook dit kan anders. Waar het goed 
wandelen en fietsen is, is het goed leven.  
We maken de fiets kampioen met 
fietsdoorsteken, veilige straten en 
fietsroutes, degelijke fietsstallingen en 
oplaadpunten. 

Schoolbuurten richten we in als fietsstraat, 
zodat fietsers er altijd voorrang hebben.

In samenwerking met andere gemeenten 
weren we doorgaand vrachtverkeer via 
trajectcontroles.

De gemeente informeert over autodeel-
systemen en stapt er zelf in mee met 
enkele (elektrische) dienstvoertuigen.

In overleg met vrijwilligers en onze 
zorginstellingen bieden we een oplossing 
voor de vervoersarmoede bij 
rolstoelgebruikers en bejaarden die het 
openbaar vervoer niet langer kunnen 
gebruiken.

‘Waar het goed wandelen en fietsen 
is, is het goed leven’

GROEN VOOR IEDEREEN
Door het maken van de juiste keuzes 
behouden we Merksplas als een 
plattelandsgemeente met veel groen 
en open ruimte. Dat is onze 
belangrijkste troef, en in de toekomst 
zal dit alleen maar belangrijker 
worden. 

Open ruimte bewaren
Fouten uit het verleden herstellen we 
waar het mogelijk is. We voorkomen 
dat ons dorp verder evolueert tot een 
stadsrandgemeente. Dat vraagt 
doordachte en moedige keuzes. 

Verkeer, natuur, wonen en werken, 
landbouw, handel, toerisme en 
recreatie ... Alles start met een goed 
ruimtelijk beleid.
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Ik heb een droom voor de Kempen. Mijn droom is om van de 
Kempen een plek te maken waar je overal snel en veilig geraakt 
met fiets, bus, trein of tram. 

Een gezonde plek om te leven, sporten en genieten van het leven. 
Dat is waar Groen samen met jullie aan wil bouwen: dag in, dag 
uit! Samen steken we de handen uit de mouwen. Omdat we 
allemaal een betere toekomst willen voor onszelf en voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Zo wordt de Kempen elke dag een nog mooiere plek om te 
wonen. Kies voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere 
thuis.

LIJST 4 PROVINCIE ANTWERPEN

TOBIAS DANEELS

1

DANEELS Tobias
Persmedewerker parlement Groen,
Herentals, 31 jaar

OUHSSAINE Fatima
Studente politieke wetenschappen, 
Oud-Turnhout, 19 jaar

THIBAU Koen
Onderzoeksmedewerker INBO, Geel, 54 
jaar

SNAUWAERT Lieve
Gepensioneerde, Herentals, 68 jaar

INT PANIS Marnix
Student geschiedenis, Retie,  21 jaar

SCHELLEKENS Suzanne
Coördinator Vestigingsbeleid Argenta, 
Ravels, 57 jaar

VAN DER SCHOOT Joris
ICT Manager, Vorselaar, 30 jaar

STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober met 
die brief naar het stembureau. Je krijgt 
er drie stemformulieren, eentje voor 
de gemeente, eentje voor de provincie 
en eentje voor het district. Kleur één of 
meerdere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.

Lijsttrekker provincie Antwerpen, 
persmedewerker parlement Groen, 
Herentals, 31 jaar

Studente verpleegkunde, Geel, 50 jaar
VAN GELDER Tinne

Vlaams parlementslid, Antwerpen, 34 
jaar

ANNOURI Imade

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

‘Mijn grote droom is een Kempen waar je 
snel en veilig overal geraakt met fiets, 

bus, trein of tram.’

Samen voor een gezondere en 
menselijkere provincie!



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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