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Beste Peizegemenaar

De winter is voorbij. Dat is u zeker niet ontgaan: de 
dagen verlengen en het weer wordt aangenamer.  
Ook op politiek vlak blijken partijen stilaan uit hun 
winterslaap te ontwaken. 

Zo pakte de vernieuwde Lijst van de Burgemeester 
(Lijst1785) de voorbije weken uit met een bevraging 
van de Merchtemnaren onder het motto ‘uw mening 
telt’. Dat is uiteraard een goed initiatief, al kan men zich 
vragen stellen bij de timing ervan. 

Vorige zomer, lang voor de verkiezingen in zicht waren, 
polste PRO Merchtem al een eerste keer naar de 
mening van alle Merchtemnaren, via de “dromen voor 
Merchtem”. Daarop kregen we zeer veel reacties die we 
verwerkten naar verbeterpunten voor onze gemeente. 
Wij willen werken rond vergroening, veiligheid, vlot 
verkeer, vernetten en verbinden.

Door net die thema’s te kiezen, willen we een duidelijk 
signaal stellen: we willen werken aan de problemen 
die door de huidige meerderheid (Lijst1785) genegeerd 
worden: ruimtelijke ordening, verstedelijking, 
verbrusseling en een afwezige politieke deontologie. 
Wie de bevraging van Lijst1785 erbij neemt, zal opvallen 
dat net die thema’s niet werden bevraagd. 

Vandaar dat we in deze aPROpos ook willen polsen 
naar uw gedacht. Participatie is immers de kern 
van een gemeenschap. Of, anders gezegd: het zijn 
Merchtemnaren die Merchtem maken. De resultaten 
van deze bevraging zullen we nadien overmaken aan 
ALLE politieke partijen. Zo willen we voorkomen 
dat belangrijke onderwerpen niet vergeten worden. 
Bovendien kan het uitwisselen van informatie alleen 
maar ten goede komen aan ALLE Merchtemnaren. 
PRO Merchtem streeft naar openheid en 
vernieuwing in de Merchtemse politiek.

Wij verwerken de gegevens begin juni. Gelieve de bevraging voor 1 juni te bussen bij de kandidaten van Peizegem:
Els Seghers, Peizegemstraat 17, Peisegem • Nele Larivière, Molenbaan 38, Peizegem • Ellen Verhoeven, Leireken 169, 

Peizegem • Danny Biesemans, Huibout 36, Peizegem • Toon Dours, Holbeek 27, 1785 Peizegem



In welke mate gaat u akkoord met de onderstaande stellingen? (Ieder antwoordblad is anoniem)
Omcirkel het cijfer dat het best uw gevoel weergeeft bij elke stelling: Het cijfer 0 geeft aan dat u helemaal niet 
akkoord gaat, een 10 betekent dat u het volledig eens bent met de uitspraak. 

1. Door het recyclagepark één keer per trimester gratis te maken (voor een personenwagen), zal sluikstorten en 
 verbranden van afval in Merchtem verminderen.  
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
 2. In de GECERO (Gemeentelijk Commisie voor Ruimtelijke Ordening) moeten mensen zitten die niet actief
 zijn in de Merchtemse vastgoedsector om (de schijn van) belangenvermenging te vermijden. (vandaag is dat wel 
 het geval, vb. de ondervoorzitter is vastgoedmakelaar Luc Asselman, de man van Maggie De Block).
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
3. Ook politici (burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden) moeten ervoor zorgen dat ze de 
 schijn van belangenvermenging vermijden. (Vandaag zijn heel wat schepenen en raadsleden actief in de 
 vastgoedsector).

  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
 4. Het is een juiste beslissing van het huidige schepencollege geweest om in Merchtem te gaan voor één 
 extra bouwlaag. Meer inwoners betekent immers meer kansen op lange termijn.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
5. Ook in de kleinere dorpscentra zoals Peizegem (maar ook Brussegem, Ossel, Hamme en Bollebeek) 
 moeten er meer groene accenten komen.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
6. De politieke partijen moeten duidelijk stellen wie hun burgemeesterkandidaat is. (In de krant De Tijd 
 bekende Maggie De Block dat ze minister blijft tot 2019. Omdat haar dochter de rijzende ster is in haar 
 partij, zal men er voor de keuze komen: ofwel zetelt Maggie ofwel haar dochter). 
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
7.  Verkozenen (burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden) kunnen tijdens hun ambtstermijn niet 
 actief zijn in vastgoedprojecten in groot-Merchtem om zo alle schijn van partijdigheid te vermijden 
 (vandaag zijn heel wat schepenen en gemeenteraadsleden actief in de vastgoedsector).
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
8. De dagprijs in het OCMW rusthuis bedraagt vandaag 65,21 per dag (€ 2021,51 per maand). Dat is veel geld. 
 Om het draaglijker te maken, kan men de dagprijs opsplitsen in een vast deel en een variabel deel 
 (afhankelijk van de hoogte van het pensioen en andere inkomsten uit eigendommen of beleggingen/ 
 intresten). Zo dragen de sterkste schouders de grootste lasten.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
9. Rekening houdend met (onder meer) appartementen zonder berging of terras zouden we beter terugkeren 
 naar de wekelijkse huisvuilomhaling.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
10. Ik heb het gevoel dat de onveiligheid in Merchtem toeneemt (fi etsdiefstallen, problemen Varkensmarkt, 
 vandalisme …). Camerabewaking op welgekozen plekken is nodig.  
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
11. De gemeente moet meer investeren in trage wegen. Zo kunnen fi etsers veiliger naar hun bestemming en 
 het vermindert stress voor chauff eurs (vb. OMA-route, verbinding Markt met Vesten,…).
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
12. Om de voeling met mensen te behouden, moeten de gemeenteraden opnieuw één keer per jaar doorgaan 
 in een deelgemeente.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
13. Een vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad verhoogd de participatie van iedereen.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
14. Ik ben tevreden met het gevoerde beleid rond ruimtelijke ordening.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10

uw mening telt voor ons!



mail: info@promerchtem.be • website : www.promerchtem.be

facebook.com/promechtem • twitter.com/pmerchtem • instagram.com/promerchtem

“Had de schepen van onderwijs maar een 

grotere school gezet.” Luc, 41 jaar uit Peizegem

Tijdens de vorige gemeenteraad werd nogmaals duidelijk dat basisschool Ten Bos nu al te klein is. De komst van de 
nieuwe wijk in het centrum en een sociaal nieuwbouwproject van Providentia zullen het probleem niet oplossen, 
integendeel. 
Tijdens zo’n discussies komt dan het gebruik van de kerk van Peizegem ter sprake. Er zijn al veel woorden over 
gezegd en er is al heel wat inkt over gevloeid. Niets staat vast. Maar wat denkt u, als Peizegemnaar er eigenlijk over? 
Graag nodigen we iedereen in “den Boskant” uit om het ons te laten weten op de komende jaarmarkt (23 april). Uw 
mening zal bepalend zijn voor ons stemgedrag op de gemeenteraad in de toekomst.
1. Lijst 1785 (dixit huidig fractieleider Eddie De Block) stelt voor om de kerk van Peizegem om te bouwen tot klas-

lokalen. Zo krijgt de kerk een nieuwe functie en zal ze meer gebruikt worden. Hoe dat praktisch haalbaar is en 
wat het zal kosten, weet niemand. Daarenboven zullen uitvaartplechtigheden allicht in Opwijk moeten doorgaan.

2. PRO Merchtem stelt voor dat de leegstaande ruimtes van het parochiehuis (Libanon) ingericht worden als 
toekomstige klaslokalen, in samenspraak met de parochie. Het kostenplaatje zal beduidend lager zijn dan het 
ombouwen van de kerk. Nadeel er moet nog een doorgang gecreëerd worden naar de huidige speelplaats.

Binnenkort terug geld afhalen in peizegem? 

Sinds vorig jaar moeten Peizegemnaren weer geld in een sok onder de matras steken. Reden 
hiervoor is het verdwijnen van de enige bank en bijhorende bankautomaat in Peizegem.
Banken zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van bankautomaten. Toch zijn 
er voorbeelden waar de gemeente er in slaagt om terug een bankautomaat te krijgen in hun 
dorp. Het enige wat de gemeente moet doen is een ruimte ter beschikking stellen en ervoor 
durven gaan. In Lissewege neemt een gespecialiseerde fi rma de installatie, het onderhoud en 
het beheer van het ATM-toestel volledig onder hun hoede.
Een kost wordt doorgerekend aan de klant door bij elke transactie een minimale bedrag aan 
te rekenen. Binnenkort terug geld afhalen in ons dorp in plaats van voor elke afhaling steeds 
naar Merchtem centrum te moeten rijden?

Inrichting van het kerkplein 

De gemeente heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in het schoolgebouw en de pastorie. 
Nu alle werken bijna achter de rug zijn, denken wij dat het ook tijd wordt om het 
kerkplein te gaan heropwaarderen.  Het plaatsen van boompjes was een eerste stap in 
de goede richting, alleen wacht heel ‘den Boskant’ op een verdere afwerking. Waarom 
geen klinkers, veilige fi etszone,…. ?
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aangename kennismaking: Nele Larivière

Ik ben Nele Larivière, 
26 jaar oud en 
geboren en getogen in 
Peizegem. Gekend als 
kleindochter van Kamiel 
Lariviere, één van de 
drijvende krachten van 
de oprichting van de 
tuinbouwschool, draag 

ik deze school een warm hart toe. 

Ik groeide op met 2 broers en leerde zo ‘mijn mannetje’ 
te staan. Onze jeugd bestond uit ravotten in de tuin, met 
buren en met vrienden en vriendinnen vrij kunnen spelen. 
Nu lijkt heel wat groen waarin we speelden stilaan te 
verdwijnen! Nochtans hoop ik dat mijn kinderen later ook 

‘in het groen’ zullen kunnen ravotten, zonder schrik van het 
steeds drukkere verkeer.

Ik ben opgegroeid in een muzikaal nest. Via mijn familie 
werd ik actief binnen Music Time Peizegem. Sinds 1 jaar 
ben ik er zelfs bestuurslid. Muziek is mijn ‘lang leven’, zoals 
men zegt. 

Het spreekt dan ook voor zich dat ik cultuur in onze 
gemeente bijzonder belangrijk vind. Het zorgt voor 
verbondenheid en samenkomst.

Waarom ik deel wil uitmaken van Pro Merchtem? Dat is 
eenvoudig: ik wil een groene/landelijke gemeente waar 
mensen samen, jong en oud, vooruit kunnen. Dat heb ik 
gevonden bij Pro Merchtem!

Lees meer over Nele en onze andere mensen op onze website!

WIST JE DAT … 
… dat Els Seghers Peizegem altijd met een “s” schrijft? 

… dat bijzonder veel Peizegemnaren ons lieten weten 
dat ze teleurgesteld waren in de communicatie van het 
schepencollege over de windmolens?

… dat we tegenwoordig een schepen van buitenlandse 
zaken hebben? 

… dat het verzoekschrift van PRO Merchtem alle RUP’s 
on hold te zetten, werd weggestemd door alle partijen? 
Jammer, gemiste kans.

… dat naar aanloop van de verkiezingen de Lijst van de 
burgemeester / Lijst 1785 steeds meer punten overneemt 
van PRO Merchtem?

… dat heel druk was op ons eerste PRO-festijn? 
BEDANKT!

… dat de schepen zich populair maakte door een 
paasbloemetje van de tuinbouwschool te geven aan de 
kerk van Merchtem en Bollebeek? De politici gingen met 
de eer lopen i.p.v. de leerlingen. Jammer dat Peizegem 
vergeten werd.

… er vanaf volgend schooljaar op de tuinbouwschool ook 
nieuwe richtingen zullen worden aangeboden, zoals vb. 
sport?

… dat Eddie De Block de pastoor van Peizegem als vermist 
heeft opgegeven tijdens de gemeenteraad?

… er al kindjes op de wachtlijst staan voor school Ten Bos? 
En de nieuwe wijk is in volle opbouw… 

… dat de gemeente heel wat nieuwe fi etsbeugels besteld 

heeft? Vergeet uw fi etsslot niet.

… dat er eindelijk zonnepanelen op het dak van de 
tuinbouwschool zullen komen. Dat voorstel werd eigenlijk 
in 2010 al gedaan door toenmalig raadslid Joris Verspecht 
(PRO).

… dat de nieuwbouw van Ten Bos meer dan 100 gebreken 
vertoond?

… Dat de PRO 
kandidaten 
Ellen en 
Maaike in blijde 
verwachting 
zijn?  PROfi ciat!

… dat mensen 
die willen 
meewerken aan 
ons verhaal, 
steeds welkom 
zijn bij PRO 
Peizegem?
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WISTJEDATJES ... leuk om lezen, goed om te weten!

download ons 

programma op

www.promerchtem.be

er
ch

te
m

 - 
N

ie
t o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n 
au

b.

ddoowwnnnllloooaaaddd oooonnnnsssss 


