
Beste,

Het is u zeker niet ontgaan, de verkiezingen zijn in aantocht. Politieke partijen 
ontwaken uit hun winterslaap. 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 of geminimaliseerd worden: ruimtelijke ordening, verstedelijking, 
verbrusseling en de tot nu toe in Merchtem onbestaande politieke deontologie. Wie de bevraging van Lijst1785 
erbij neemt, zal merken dat net die thema’s niet werden bevraagd. 

Daarom willen wij ook polsen naar uw gedacht, met een vragenlijst. Participatie is immers de kern van een 
gemeenschap. Of, anders gezegd: het zijn Merchtemnaren die Merchtem maken. De resultaten van deze 
bevraging zullen we later overmaken aan ALLE politieke partijen. Zo willen we voorkomen dat belangrijke 
onderwerpen vergeten worden. Bovendien kan het uitwisselen van informatie alleen maar ten goede komen aan 
ALLE Merchtemnaren. Zo streeft PRO Merchtem 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 PRO 
Merchtem:
Joris Verspecht, Drielindenbaan 136, 1785 Merchtem – Toon Dours, Stationstraat 35, 1785 Merchtem
Luc Robberechts, Galgestraat 33, 1785 Merchtem – Wouter Robberechts, Kalkovenlaan 4, 1785 Merchtem

In welke mate gaat u akkoord met de onderstaande stellingen? (Ieder antwoordblad is anoniem)
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 (1 personenwagen per gezin), zal sluikstorten 
en verbranden van afval in Merchtem verminderen. Een wekelijkse huisvuilomhaling kan daar ook bij helpen.  

  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
 2. Belangenvermenging en de schijn daarvan horen niet thuis in de Merchtemse politiek. Daarom zou het goed zijn 

dat in de GECORO (Gemeentelijk Commisie voor Ruimtelijke Ordening) geen mensen zitten die actief zijn in 
de Merchtemse vastgoedsector (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. De gemeente moet meer gebruik maken van zijn voorkooprecht om gebouwen op te kopen in het algemeen belang. 

(vb. Site Staels is voor 1,2 miljoen euro verkocht. Hier liet de gemeente een kans liggen om op korte termijn 70 
betaalbare appartementen / servicefl ats voor Merchtemnaren te bouwen).

  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 meer kansen op lange termijn.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
5. Er is meer nood aan groen in de dorpscentra. Niet alleen in Merchtem-centrum, maar ook in de kleinere dorpscentra 

zoals Brussegem (maar ook Peizegem, Ossel, Hamme en Bollebeek) moeten er meer groene accenten komen.
  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



6. Politieke partijen moeten duidelijk maken wie hun kandidaat-burgemeester is. (In de 
krant De Tijd van 31/03/2018 bevestigde Maggie De Block dat ze sowieso minister 
blijft tot 2019. Bovendien stelde ze dat ze niet overstapt naar de Merchtemse politiek als ze nationaal wordt 
herverkozen in 2019).

  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
7. De verkeersdrukte in Merchtem centrum moet aangepakt worden (vb. éénrichtingszone in Merchtem centrum). 

Dat maakt het niet alleen gezelliger, maar ook veiliger voor jong en oud. 
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
8. Om de dagprijs van het OCMW-rusthuis draaglijker te maken, kan men die 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. (Vandaag bedraagt de dagprijs € 
65,21/dag, dus € 2021,51 per maand). 

  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
9. Ik heb het gevoel dat de onveiligheid in onze gemeente toeneemt (fi etsdiefstallen, problemen Varkensmarkt, 

vandalisme …). Camerabewaking op welgekozen plekken is nodig.  
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
10. 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, wegje Terspelt tussen 
recyclagepark en Kalkovenlaan,…). 

  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
11. Om de voeling met mensen te behouden, moeten de gemeenteraden opnieuw één keer per jaar doorgaan in een 

deelgemeente. Ook een vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad kan meer mensen bij politiek betrekken.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
12. Het gratis uitdelen van drankbonnetjes door Merchtemse politici (Kermissen, kroegentochten, Merchtem op 

stelten,…) moet afgeschaft worden.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
13. Onze gemeente moet meer inspanningen doen om de verfransing in onze gemeente tegen te gaan.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
14. Een speelbos / ontmoetingsbos nabij het centrum zou een goede zaak zijn voor jong en oud (en goed voor de 

luchtkwaliteit in Merchtem) 
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
15. Politici die een lokaal mandaat uitvoeren mogen geen vastgoedtransacties of aanverwante uitoefenen in Merchtem. 

Dit om alle zweem van belangvermenging te vermijden. Men kan immers geen rechter en partij zijn
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
16.  De feestcheques moeten blijven, maar wel eerlijker. Voor een feestje van 20 inwoners hetzelfde bedrag (€ 200) 

geven dan voor een feestje van 80 inwoners is onlogisch. 
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
17.  Om ervoor te zorgen dat er niet nog meer wagens op de straten terecht komen, moeten bouwheren bij nieuwbouw 

verplicht worden om de norm van de Vlaamse overheid te volgen: 1,6 ruime parkeerplaatsen per wooneenheid.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
18. Ik ben tevreden met het gevoerde beleid rond ruimtelijke ordening.
  0          1          2          3          4          5          6          7          8           9           10
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