
Hier

‘Ook Merksplas heeft 
straffe madammen in 
zijn geschiedenis’

GEMEENTERAAD KIEST VOOR 
#MEERVROUWOPSTRAAT
Groen kreeg de gemeenteraad 

achter het voorstel om 

toekomstige straten of pleinen de 

naam van een vrouw te geven.

Sofie Lemaire (Radio 1, Canvas) 

lanceerde vorig jaar de oproep 

#meervrouwopstraat. Ze zocht 

indrukwekkende vrouwen uit de 

recente en minder recente 

geschiedenis, die een plek in ons 

collectief geheugen verdienen.  

Ondertussen engageerden heel wat 

steden zich om meer vrouwen een 

eigen straat of plein te geven.

Merksplas heeft best wat straten die 

verwijzen naar persoonsnamen. 

Bekende schrijvers, heiligen, 

beroemde schilders, onze koningen 

tot lokale bekende heerschappen. 

Niet één straatnaam verwijst naar 

een vrouw.

“We zijn er met Groen zeker van dat 

Merksplas straffe madammen in zijn 

geschiedenis heeft. Daarom willen we 

dat ook hier toekomstige straten of 

pleintjes verwijzen naar een vrouw”, 

zegt Jef Schoofs (gemeenteraadslid).

GEMEENTERAADSBESLUIT
Op de gemeenteraad van februari 

kreeg Groen Merksplas de voltallige 

gemeenteraad mee achter het 

voorstel voor #meervrouwopstraat.  

Als er in de toekomst nog 

plaatsnamen bijkomen die verwijzen 

naar personen, gaat de voorkeur naar 

vrouwen.

OPROEP
We doen hierbij meteen een oproep: 

heb je suggesties voor vrouwen uit de 

(Merksplasse) geschiedenis die een 

straatnaam in ons dorp verdienen? 

Stuur ze in via 

info@groenmerksplas.be

in Merksplas
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Meerjarenplan kent weinig visie

Meer openheid graag
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MEERJARENPLAN 2020-2025
In december lag het meerjarenplan 2020-2025 voor op de gemeenteraad. "Waar 

andere gemeenten hun plannen fier en bevattelijk toelichtten aan 

gemeenteraad en bevolking, kregen we een beleidsplan van amper 4 pagina’s 

droge tekst en massa’s cijfers. Een gemiste kans om over het beleid van de 

gemeente te communiceren", vindt Jan De Bie.

Het gemeentebestuur richt zijn pijlen op enkele projecten die het de volgende 

twee jaar wil uitvoeren. Toch gaat het vooral om initiatieven die al langer 

gepland zijn maar vorige periode niet gerealiseerd raakten. De kranten spraken 

ondertussen over 17,5 miljoen euro aan investeringen. Fake news! Het 

meerjarenplan voorziet 13,2 miljoen euro waarvan bijna 10 miljoen in het eerste 

jaar. 

Niet echt een meerjarenplan dus, eerder een gebrek aan visie.

OPEN KAART / OPEN MISERIE

MANTELZORGTOELAGE

In Merksplas bestaat al jaren een 

toelage voor mensen die thuis 

hulpbehoevende gezinsleden 

verzorgen. Groen vroeg op de 

gemeenteraad om deze toelage 

voor mantelzorg te indexeren. Het 

bedrag van €3/dag blijft al jaren 

hetzelfde. Omdat mantelzorg 

soms jaren aan een stuk duurt, 

vroegen we de beperking tot  max. 

120 dagen/jaar op te heffen. Het 

gemeentebestuur had, jammer 

genoeg voor deze mensen, geen 

oren naar onze vraag.

VEILIGHEID COMPUTERS 

GEMEENTE

Vrij recent werd het 

gemeentebestuur van Willebroek 

het slachtoffer van hackers. Groen 

vroeg hoe het in Merksplas 

gesteld is met de 

computerveiligheid. Hoeveel 

computers draaien er bijvoorbeeld 

nog op oudere systemen als 

Windows 7 of WIndows XP? We 

kregen geen eenduidig antwoord. 

Burgemeester Wilrycx zei dat er 

een inventaris wordt opgemaakt 

en dat de systemen met een 

nieuwe firewall beschermd zullen 

worden.

ZITPLAATSEN BRASSERIE 

HOFEINDE

We vroegen op de gemeenteraad 

aandacht voor het tekort aan 

zitplaatsen in de brasserie van 

sporthal Hofeinde. Supporters 

worden soms te snel en te lang 

naar de kille inkomhal verwezen. 

Er wordt in overleg met de 

uitbaters naar oplossingen 

gezocht.

JAN DE BIE
Gemeenteraadslid Groen Merksplas
info@ruffstuff.be

JEF SCHOOFS
Gemeenteraadslid Groen Merksplas
jef.schoofs@groen.be

WAT VALT ER OP? 
- De gemeente wil extra 

personeelsleden aanwerven, een 

grote kost. Maar de voorziene 

bedragen in het budget staan niet in 

verhouding tot het aantal bijkomende 

personeelsleden. 

- Ondanks de stijgende 

armoedecijfers, voorziet Merksplas 

niet meer middelen voor individuele 

hulpverlening via OCMW. 

- Op vlak van communicatie en ICT 

hinkt Merksplas achterop en zet men 

te weinig middelen in.

- Het overschot aan het eind van de 

rit is - toevallig of niet - gelijk aan een 

nieuwe Vlaamse subsidie die eigenlijk 

bedoeld is om in te zetten voor 

maatregelen omopen ruimte te 

behouden.

Met Groen merken we meer en 

meer dat niet alle informatie van 

het gemeentebestuur onze weg 

op komt.

Uitnodigingen of verslagen van 

adviesraden laten op zich wachten. 

Beslissingen vallen zonder dat we er 

ook maar één letter van kunnen lezen 

in de notulen van het Schepencollege. 

Sterker nog, vaak lezen we de 

plannen samen met u in de krant. 

Ook burgers merken dat het bestuur 

niet graag open kaart speelt. Op info-

vergaderingen worden ze voor 

voldongen feiten gesteld. 

Wanneer je informatie vraagt, is er 

nog geen beslissing genomen of 

toevallig zijn documenten nog niet 

definitief. 

Als burger heb je het recht om de 

gemeente om inzage te vragen of om 

een afschrift te krijgen van 

bestuursdocumenten. Dat is het 

principe van passieve openbaarheid.

Zit je dus met een prangende vraag, 

een probleem of wil je meer inzicht in 

een bepaalde materie? Contacteer 

zeker en vast het gemeentebestuur 

en verzoek hen schriftelijk (of per 

mail) jouw vraag. 

Hou ons zeker op de hoogte moest 

de open kaart toch uitdraaien in 

open miserie.


