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Beste inwoners van GROOT Merchtem,

Mocht je ooit iemand de vraag stellen: “Wat maakt 
Merchtem tot Merchtem?”, zullen velen antwoorden: 
“De Merchtemnaren, natuurlijk!” 

Een voor de hand liggend antwoord voor een nogal 
vreemde vraag. En toch… wat ons doet verschillen met 
andere (buur-)gemeenten is dat ongrijpbare wat ons 
allemaal bindt. Ons verleden, ons dialect, onze vele 
verenigingen, onze manier van plezier maken … De 
‘schwung’ of ’drive’ die ons tot feestgemeente maakt.

Die drive is er nog, maar sterk verminderd door de 
ongecontroleerde en snelle groei van de laatste jaren. 
PRO Merchtem MERCHTEM wil zich dan ook 

inzetten om de verbinding tussen alle inwoners aan 
te scherpen en zo opnieuw de ‘schwung’ nieuw leven 
inblazen. Zonder verbinding  is er immers geen gemeen-
schap. Vandaar dat PRO Merchtem ook op dit vlak 
met concrete voorstellen 
en verbeterpunten de 
toekomst tegemoet wil 
gaan. Wil je er meer over 
weten? Surf dan zeker 
naar www.promerchtem/
programma.asp.

Toon Dours
Lijsttrekker

Verbinden IN en 

DOOR politiek
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Lang geleden zeiden de oude Romeinen: ‘De mens is als een wolf voor een ander’ (homo  homini lupus est). Een spreuk van meer 
dan 2000 jaar oud, maar toch is het nog de manier waarop vele mensen naar politiek kijken. Politiek is als een duiveltje dat door 
middel van macht het slechtste in ons naar boven haalt en mensen verdeelt. Helaas is dat soms waar, waardoor men vergeet te 
kijken naar diegenen die aan politiek doen met de beste bedoelingen.

Vandaar dat PRO een andere redenering volgt: wij willen het kind niet met het badwater weggooien. Wij willen aan politiek doen 
om mensen bij elkaar te brengen. Dat kan echter alleen als politiek zich openstelt voor iedereen én wanneer politiek open, 
respectvol en transparant is. En net daar is er in onze gemeente nog heel wat werk voor de boeg. 

Waarom? We geven enkele voorbeelden:

• Tot dusver is de inspraak/betrokkenheid van de burger vaak 
beperkt tot de verkiezingsmomenten. Er zijn uiteraard ook 
enkele adviesraden (jeugdraad, cultuurraad, sportraad …), 
maar die worden vaak niet serieus genomen.

• Ook binnen de gemeenteraad is er niet altijd onderling 
respect. Nochtans kan je alleen zo voluit in functie van de 
gemeente werken. Elk raadslid vertegenwoordigt immers een 
deel van de Merchtemse bevolking. Is het niet hemeltergend 
dat een oppositiepartij Groen! de gemeenteraden moest 
fi lmen vooraleer de meerderheid minder machtsvertoon 
gebruikte, minder neerbuigende commentaar gaf, mensen 
aan de schandpaal nagelde … ? 

• Respect mag er ook zijn bij de realisatie van ingediende 
voorstellen. In plaats van altijd de pluimen op de eigen hoed 
te willen steken, moet men erkenning durven geven aan wie 
een goed voorstel doet - ook als het vanuit de oppositie komt! 
Het voorstel om borden met alle parkings en de beschikbare 
plaatsen te zetten op de invalswegen, kwam van Groen!. 
De sterretjesweide was een voorstel van N-VA, terwijl het 
een schepen was die in de kranten met de eer ging lopen. 
Het afschaff en van de Schoner Merchtem-belasting werd 
door CD&V al voorgesteld in 2010. Vandaag prijkt het in de 
propaganda van de meerderheid. Zo zijn er nog meerdere 
voorbeelden. 

• Ook een nieuwe partij als PRO Merchtem, gunt 
de meerderheid geen enkele erkenning. Sinds het 
verschijnen van onze brochures (begin zomer 2017) pikte 
de meerderheid nochtans verschillende PRO-ideetjes 
op. Een mooi voorbeeld is de wekelijkse huisvuilophaling. 
In het verleden werd dat meermaals voorgesteld door 
oppositiepartijen. De meerderheid verzette zich ertegen en 
verklaarde zelfs dat zoiets door de volgende beleidsploeg 
moest worden beslist (gemeenteraad oktober 2017). Sinds de 
PRO Merchtem-brochures, realiseert de meerderheid zich 
plots dat er appartementsbewoners zijn zonder berging… En 
dan is het een jaar later (met het zicht op de verkiezingen!) 
plots toch mogelijk om wekelijkse huisvuilophalingen te doen 
en om je restafval kwijt te raken in het recyclagepark. Toeval? 
Absoluut niet! Kan het nog straff er? Jazeker! Eén van onze twee 
voorstellen voor de herinrichting van het Mieregemplein (nl. 
de ondergrondse parking) werd schaamteloos gekopieerd. 
Niet één keer, maar vier weken na elkaar door steeds een 
andere #1785-kandidaat aangehaald in ‘Deze Week’! PRO 
Merchtem werd uiteraard nergens vermeld. 

• Zijn oppositie en meerderheid dan geen kat en hond? Voor 
de blauwe meerderheid wel. Al te vaak spelen zij op de man 
in plaats van in echt debat te gaan. PRO Merchtem wil niet 
aan deze vorm van politiek doen. Wij beseff en dat iedereen 
er meer bij wint wanneer samenwerken en open staan voor 
elkaar de basis wordt voor het aansturen van de gemeente. 
Dit werd al meermaals bewezen in Merchtem. Wie de 
plaatselijke politiek volgt, herinnert zich allicht de grootse 
plannen rond de nieuwbouw van de Gemeentelijke Technische 
School. Gewezen CD&V-raadslid Fons Heyvaert gaf in een 
vroeg stadium aan dat het project te duur en te groot was. 
Die commentaar werd zonder meer van tafel geveegd. Maar 
een kostbaar halfjaar later stuurde de bevoegde schepen de 
plannen toch bij… met enkele miljoenen euro’s!

• Tot slot is het hoog tijd dat men eens stelt dat politici ook 
respect moeten tonen voor ALLE burgers, ook als er 
fouten worden gemaakt. Zich vergissen en fouten maken 
is menselijk, maar het siert een mens wanneer men 
zijn fouten toegeeft. In sommige gevallen is het zelfs 
je verdomde plicht! Denken we maar aan de hele heisa 
rond de directeur van de Gemeentelijke Tuinbouwschool. 
Beschuldigd en gekruisigd in de media door de burgemeester 
(zijn werkgever notabene!) nog voor het gerecht haar werk 
kon doen. Het zorgde voor protest tot in de nationale media, 
waarbij een vrederechter het opnam tegen de burgemeester! 
Toch bleef het opvallend stil in het schepencollege (waar 
toch twee advocaten in vertegenwoordigd zijn – wie zwijgt, 
stemt toe… ook met karaktermoord). De zaak werd nadien 
doodgezwegen. Eens de gekraakte man op pensioen, bleek 
de nieuwe directeur heel wat ervaring te hebben. Politieke 
ervaring, weliswaar.

Verbinden IN en DOOR politiek

Dat het Mieregemplein tot op de draad versleten is, is een open 
deur intrappen. Herstellingswerken gebeuren onder het motto: 
“creatief met zand en beton”.
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Merchtem verstedelijkt in een razend snel tempo. Daar 
kan niemand naast kijken. De wildgroei aan appartementen, 
zonder enige vorm van harmonie of lange termijnvisie, heeft 
tal van gevolgen. 

Niet alleen verbrusselt Merchtem, heel wat Merchtemnaren 
verliezen de voeling met hun eigen buurt. Het centrum 
lijkt stilaan te veranderen in één grote betongrijze zone.  
De kennis van het Nederlands bij inwijkelingen verliest 
aan terrein. Steeds minder mensen winkelen lokaal, met 
verstikkende gevolgen voor de Merchtemse economie. 
Nochtans is de middenstand de motor van de gemeenschap, 
zonder zitten we echt met een slaapgemeente… Wie gaat 
anders onze talrijke verenigingen steunen?

Die zaken leiden in onze gemeenschap soms tot verhitte 
discussies. “Mag een dorp dan niet groeien?”, hoort men 
voorstanders zeggen. Zeker wel, de vraag is alleen op welke 
manier, in welk tempo en blijft de gemeenschap wel centraal 
staan? 

PRO Merchtem wil PRO-actief werken en een duidelijk 
plan maken voor de Merchtemse toekomst. Iedereen 
moet weten waar het met Merchtem naartoe gaat! In het 
wilde weg bouwen zonder naar de gevolgen ervan te kijken, 

is zinloos. Toekomstgericht kijken betekent ook versterken 
van ons onderwijs, net als investeren in vergroening van de 
centra, meer aandacht voor het Nederlands en inzetten op 
gezelligheid. Gezelligheid? Juist! Om mensen bij elkaar te 
brengen, dus om te verbinden.  

Een gezelliger Merchtem kan pas in een rustig Merchtem, 
zeker voor de verschillende centrums. Immers, niemand 
winkelt of kuiert graag rond in de verkeersdrukte. Evenmin 
is zo’n plaats veilig voor schoolgaande kinderen en spelende 
jeugd. Wij willen een uitgebreide TESTFASE waarbij we het 
centrum omvormen tot éénrichtingszone. Het tracé vindt u 
hiernaast terug. 

Daarnaast geloven we dat we het centrum kunnen doen 
heropleven door het tijdens de zomer op zondagnamiddag 
vanaf 14u autovrij te maken. Na de testfase koppelen we 
graag onze bevindingen terug naar de bevolking, om deze 
dan samen te evalueren. Ook na 14 oktober telt uw mening! 

Het is ook belangrijk om in het centrum mooie en groene 
ruimtes te creëren. Merchtem is verschillende PLEINEN rijk, 
maar meestal zijn dat eenvoudigweg verharde parkings en 
een aantal ervan zijn dringend aan renovatie toe. Voor PRO 
gaan een gedegen parkeerbeleid én het inplanten van groen 
hand in hand. Daarin willen we gerust ambitieus te werk gaan. 

PRO MERCHTEM STAAT VOOR EEN PROPERE POLITIEK, GESTOELD OP EEN GEDEGEN DEONTOLOGIE 
WAARBIJ ACHTERKAMERPOLITIEK EN VUILE SPELLETJES TOT HET VERLEDEN BEHOREN. 

Laat ons beginnen bij de adviesraden. Die zijn voor ons zeer 
belangrijk. Ze zijn laagdrempelig, ze vergroten overleg en 
het politiek draagvlak. Met andere woorden: ze geven de 
gemeenschap echt vorm. 

Verder wil PRO Merchtem de politieke betrokkenheid 
vergroten door een vragenhalfuurtje in te voeren voor elke 
gemeenteraad. Zo kan elke burger zijn/haar grieven kwijt en/
of constructieve voorstellen doen en dit in alle openbaarheid.

De gemeenteraden op locatie (in de deelgemeenten) zijn 
stilletjes afgevoerd door de huidige meerderheid. Dat is een 
spijtige zaak, want het was een goed initiatief om burgers 

meer bij politiek te betrekken. Laat ons de afstand tussen 
Merchtemnaren en politici opnieuw verkleinen door de 
gemeenteraden op locatie weer in te voeren.

Verder draait voor ons politiek rond goed bestuur. Goed 
bestuur betekent respect voor andermans mening en samen 
bouwen aan één project: groot-Merchtem. Dat mag ook 
zichtbaar gemaakt worden! 

Wanneer het gemeentebestuur bijv. naar buiten treedt (om 
feestcheques uit te delen of jubilarissen te bezoeken …), mag 
er gerust een vertegenwoordiger van de oppositie bij zijn.

Verbinden MET politiek: meer gezelligheid in Merchtem

6 weken na de melding van losliggende stenen op de parking rond 
de kerk, werd het probleem “netjes” opgelost ... de stenen liggen 
niet meer los, want ze liggen er niet meer, maar mooi is anders ...

Kattestraat

langensteenweg

markt varkensmarkt



Een voorbeeld: het huidige Mieregemplein is tot op de draad 
versleten. PRO Merchtem opperde het voorbije jaar twee 
opties: een ondergrondse parking of een bovengrondse 
opwaardering met meer groen, meer parkeerruimte en veilig 
verkeer. 
Het inrichten van een gezellig plein met speelfontein in de 

zomer, groene accenten, bankjes, petanqueplaats, vaste 
pingpongtafel … zijn voor ons geen dromen maar iets waar wij 
op termijn willen voor gaan. Maar ook andere straten kunnen 
gerust wat meer opgefl eurd worden. Soms met eenvoudige 
ingrepen, zoals een muurschildering of bijv. de grijze lelijke 
zekeringkasten die men overal terugvindt, omtoveren tot 
blikvangers. 

INRICHTING VAN HET KERKPLEIN IN PEIZEGEM

De gemeente heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in het 
schoolgebouw en de pastorie in Peizegem. 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,…. ?

Achter de kerk van buurgemeente Buggenhout ligt een gloednieuw 
plein. Een deel ervan is parking, een ander deel werd voorbehouden 
voor een speeltuig en een (speel-)fontein. Zoiets tof en kleinschalig 
moet in groot-Merchtem ook kunnen!

Een centrum opfl euren hoeft niet altijd duur of vergezocht te zijn. 
In Mechelen, bijvoorbeeld, tovert men zekeringkasten om tot een 
kunstleerpad voor kinderen! In Aalst opteert men voor oude foto’s…

Onlangs liet schepen David De Valck zich in de pers 
ontvallen dat PRO Merchtem het betaalbaar wonen zou 
onmogelijk maken. PRO zou Merchtem omtoveren tot een 
soort Knokke-Heist. Mocht hij daarmee bedoelen dat wij 
alles duurder zouden maken, dan vergist hij zich schromelijk 
van partij. 

Het deed ons denken aan een uitspraak tijdens het 
verkiezingsdebat van de Merchtemse jeugdraad in 2012. 
Schepen Ella De Neve, met stille trom vertrokken in 2016 
en nu door de grote poort weer naar binnen gehaald voor 
de provinciale lijst, verklaarde toen over betaalbaar wonen: 
“Meer appartementen bouwen zorgt ervoor dat het aanbod 
wordt verhoogd en dat de prijs daalt”. 

Wij stellen vooral vast dat vele Merchtemse jongeren door 

het huidige beleid noodgedwongen uitwijken. Bovendien 
creëren we een aanzuigeff ect op de Brusselse leegloop, met 
alle gevolgen van dien. Daarom toetsten we de uitspraak 
van oud-schepen De Neve met cijfers van de Vlaamse 
overheid (“Jouw gemeente in cijfers”, editie 2018, p. 43 
(https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/
default/fi les/gemeenterapport/rapport_merchtem.pdf).  

Sinds 2005 is de gemiddelde verkoopprijs van een 
appartement gestegen met meer dan de helft. 
Een gewoon woonhuis met ongeveer 74% en villa’s 
bungalows en landhuizen met 60 %. Vooral de prijs van 
gewone woonhuizen is beduidend meer gestegen dan 
het Vlaamse gemiddelde. Omdat er steeds meer grote 
bouwpromotoren zijn?  

OOK DAT NOG…verbinden is betaalbaar kunnen wonen!

Elkaar verstaan en willen verstaan, daar begint alles mee. 
Daarom willen we extra inzetten op Nederlands, door op 
een positieve en ongedwongen manier te investeren in 
bijvoorbeeld extra taallessen op school. We kunnen ook 
mensen aansporen om hun Nederlands te oefenen via 
taaltandems of in de winkel en op de markt onder het motto 
“ik wil je verst@@n”. 

En waarom geen taalspelen voor kinderen op 
woensdagnamiddag? Merchtem heeft wel een ‘schepen 
van het Vlaamse karakter’, maar de meeste inwoners 
hebben geen fl auw benul wie dat eigenlijk is en wat die al 
verwezenlijkt heeft. Er moet dus dringend nieuw leven in 
geblazen worden.

Verbinden door taal = Veel meer inzetten op Nederlands 
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