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Infobrochure
Verkeer en mobiliteit

Het is zover. Trots kan ik u meedelen dat onze partij, 
PRO Merchtem, nu offi  cieel deelneemt aan de 
gemeenteraadsverkiezingen met een volledige eigen 
lijst. De gemeente is van iedereen en iedereen is de 
gemeente, daarom kiezen wij er bewust voor om als 
ploeg naar buiten te treden en niet met (bekende of 
minder bekende) individuen. Dit zal u binnenkort wel 
merken in het straatbeeld. Wie meer wil te weten komen 
over onze leden, verwijzen we graag door naar onze site. 
Eerstdaags zal u ook een aPROpos in de bus krijgen met 
de voorstelling van alle kandidaten. 

PRO Merchtem mag dan wel een lokale lijst zijn, we zijn 
er ons goed van bewust dat verschillende problemen die 
we aankaarten ook bovenlokale vertakkingen hebben. 
Daarom kan u op 14 oktober  voor de provinciale 
verkiezingen een PRO-stem uitbrengen op de lijst PRO 

Vlaanderen.

In deze aPROpos willen we dieper ingaan op één van 
Merchtems grootste frustratie: de verkeersproblematiek. 
Al jaar en dag klinkt het vanuit het schepencollege dat 
men zich beter neerlegt bij de situatie: “het is wat het 
is, er kan niets aan veranderd worden”. PRO Merchtem 
ziet het anders. Wij willen dit probleem aanpakken en 
durven ook hier constructieve voorstellen te doen. We 
nodigen u uit om ze eens te lezen, te laten bezinken 
en uw mening te geven. Immers, politieke inspraak is 
voor ons geen zesjaarlijkse formaliteit. Vooraleer een 
voorstel uit te voeren is het 
vanzelfsprekend dat dit plan 
wordt onderworpen aan tests, 
evaluaties én aan de mening 
van de burger. 

Veel leesgenot!

Toon Dours

wij 

zijn
Het positief alternatief
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Dat zinnetje klinkt u allicht bekend in de oren. Dagelijks, op 
elk tijdstip, veelal dezelfde locaties… Ons land  mag zich sinds 
jaar en dag fi lekampioen noemen. 

Daarbij komt dat ook elke wagen dagelijks, op elk tijdstip, een 
parkeerplaats wenst. Daarin duiken de laatste jaren heel wat 
problemen op. 

Niets zo vervelend als slak-rijdend toch maar die ene 
gegeerde parkeerplaats te vinden. Teleurstelling wanneer 
je in de ene straat moet parkeren en in de andere woont. 
Waar dit vroeger allemaal een fenomeen van de steden was, 
nemen fi les, verkeersdrukte en parkeernood toe ver buiten 
de steden. Ook in Merchtem. 

PRO Merchtem wil hier verandering in brengen.

De huidige feiten:

• Mogelijkheid tot een extra bouwlaag in het hele centrum zonder de bouwlijn, die het mogelijk zou maken om straten te 
verbreden, achteruit te trekken. 

• Bouwheren worden momenteel niet verplicht 1,6 parkeerplaatsen/wooneenheid te voorzien.

• In- en uitritten van woonblokken zijn vaak niet doordacht geplaatst. Zo hebben auto’s niet voldoende zicht wanneer ze uit 
hun garage rijden, veelal een gevolg van de bouwlijn die men niet achteruit wil. 

• In het Marktstraatje keurde het college de inrit van een woonblok goed, ook al ligt ze recht 
tegenover de ingang van een school!?!

• Stoofstraat werd “stropstraat” met de komst van de Action en de mogelijkheid tot 
parkeren aan één zijde van de weg. Vrachtwagens en autobussen kunnen nog nauwelijks 
door de straat.

• Het goede initiatief van de parking van de ‘Blokker’ aan de Krekelendries is jammer 
genoeg zonder langetermijnvisie. Het is geen blijvende parking en wordt bovendien door 
de gemeente gehuurd van een plaatselijk immokantoor voor een hoge prijs.

• Onzekerheid over de toekomst van de parking aan oud-café Bierboom (Gasthuisstraat). 
In 2012 keurde het college een BPA goed, waarmee de parking zou plaats maken voor … woonblokken! Recent trok het college 
mondeling haar woorden terug. Maar voor hoelang?

• Onvolmaakt systeem van de bewonerskaarten (blauwe zone).  Zo hebben bewoners van de Koning Albertstraat of de Koning 
Leopold III-straat geen recht op een bewonerskaart. Alle omliggende straten wel. Nochtans zijn die straten vaak volgeparkeerd.

• …

Hoe wil PRO Merchtem de situatie verbeteren?

Pro Merchtem bestudeerde de huidige stand van zaken, trok op pad, voerde dag- en nachttellingen van parkings uit en 
concludeerde dat er werk aan de winkel is!

De hoofdmoot van de problemen liggen in Merchtem-centrum. Enkele vaststellingen van onze parkingtellingen: 

• Op het Marktplein is er overdag amper parkeerplaats, maar ’s nachts staan er vrijwel geen auto’s. Hier wordt dus vooral 
gewinkeld en minder gewoond. 

• In de Stationsstraat en Meutersweg zijn er ’s nachts en bij het begin en einde van de schooldag nauwelijks parkeerplaatsen. 

• Met deze en nog vele andere gegevens gingen we aan de slag om onze visie op de Merchtemse mobiliteit uit te werken.

 “Files op de volgende wegen …”

Markt Mandsteenweg Sofi e Mot pleintje
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PRO Merchtem is VOOR een degelijk parkeerbeleid!

• Gratis kort parkeren bij onze middenstanders. Winkelen duurt geen eeuwigheid. Daarom willen we er slimme ‘shop & go-
parkings’: een parking met een sensor die vb. na 1 uur op dezelfde locatie een signaal naar een parkeerwachter geeft. 

• Lang parkeren kan op de Krekelendries, aan de Bierboom, sporthal en August De Boeckhuis. Daar is het interessant om de 
eerste twee uur gratis te laten parkeren.

• Extra lang parkeren op parkings aan de rand van het centrum, zoals aan het sportcomplex of aan St. Donatus 
(Dendermondestraat). Ook hiervoor willen we een ruime, groene parking creëren op de weide rechtover Café Reedijk.

• Nieuwbouwprojecten krijgen een vast quotum van 1,6 parkeerplaatsen per wooneenheid.

• Extra parkeerplaats voorzien voor het personeel van de gemeente- en vrije scholen in het centrum.

• Heraanleg van het Mieregemplein volgens 1 van onze 2 renovatie-ideeën (zie programma)

• Bijsturing van het systeem van de blauwe zone. Het hele centrum wordt blauwe zone, maar wordt verder onderverdeeld in 5 
aparte deelzones. We denken dat 1 bewonerskaart gratis kan zijn, en een tweede betalend. De opbrengst willen we investeren 
in extra parkeerruimte.

• Gratis plaatsen voorzien voor én aanmoedigen van autodelen.

PRO Merchtem is VOOR vlot en veilig verkeer!

• We willen een gezelliger centrum! Dit kan door het verkeer 
te sturen: ’s ochtends rond het centrum en ’s avonds door het 
centrum. Hiervoor willen we éénrichtingsverkeer in enkele 
straten invoeren. Zoals u op het schema hiernaast ziet, 
willen we de richting van het huidige eenrichtingsverkeer 
omdraaien om het centrum te ontlasten. Deze verandering 
zal niet alleen voordelig zijn voor onze middenstanders, 
het verdeelt ook de lasten én zorgt voor meer open en 
groene ruimte in het centrum. Een rustig terrasje doen in 
het centrum? Veilig wandelen en fi etsen doorheen onze 
dorpskern? PRO gelooft dat het kan! 

• Werk maken van veilige schoolomgevingen rond alle 
scholen in onze gemeente.

• We willen inzetten op trage wegen: We willen spoed zetten 
achter de OMA-route (fi etsverbinding met Opwijk en Asse). 
Alsook een doorgang creëren tussen de Vesten en de Markt 
zorgt voor een fi etsverbinding van aan het station tot op Terlinden.

• Een verbinding tussen Reedijk en Kouter zou het hele centrum al serieus ontlasten. 

Dinsdagen van PRO: Autodelen

Mobiel zijn, iedereen wil het maar 
vanzelfsprekend is het niet. Wie z’n wagen 
regelmatig gebruikt, stelt vast dat de wegen 
steeds meer dichtslibben. Een beschikbare 
parkeerplaats vinden, is ook niet evident. 
Wie het openbaar vervoer gebruikt, geraakt 
niet altijd overal en is bovendien beperkt in 
zijn/haar bagage.

Heel wat gezinnen met twee wagens 
overwegen om de tweede wagen van de 
hand te doen, maar twijfelen. Want … wat 

doe je wanneer je toch die tweede wagen 
nodig hebt?

PRO Merchtem is ervan overtuigd dat 
de bovenstaande problemen opgelost 
kunnen worden met autodelen. 

Daarom organiseren we een infoavond 
op dinsdag 2 oktober in café Het 
Karrewiel om 19u30. Nadien is er 
voldoende tijd om na te praten en/of 
kennis te maken met onze kandidaten.

Kattestraat

langensteenweg

markt varkensmarkt



aangename kennismaking!

Ik ben 49 jaar oud, ambulancier en fi ere 
vader van een toff e tweeling. Sinds 1998 
wonen wij in de Dorpstraat in Brussegem. 
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om 
mij in te zetten voor en met anderen.
Als kind ging ik naar de Chiro en werd 
er leider. Later werd ik jeugdmonitor, 
gebrevetteerde hoofdmonitor bij het 
VGC en verantwoordelijke, gewest- en 
verbondsleider van de Kajottersbeweging. 
Ik heb als vrijwilliger bij FC. Merchtem 

2000 verschillende taken op mij genomen. 
Nu help ik bij de eetfestijnen van 
Kaatsclub De Herleving te Brussegem en 
zit ik in het Brussegems Dorpstraatcomité 
waar wij per jaar twee straatactiviteiten 
organiseren. Toen PRO Merchtem me 
kwam vragen, om mee samen met hen 
aan een positief beleid te werken voor 
groot Merchtem, heb ik geen seconde 
getwijfeld. PRO Merchtem is wat deze 
eens zo mooie gemeente nodig heeft!

Als kleindochter van een 
landbouwersfamilie, liggen mijn roots 
in Terspelt.  Samen met mijn geweldige 
echtgenoot Maarten Van Sande, kwamen 
wij in 2003 in Peisegem wonen. 
In 2015 verhuisden wij allen naar de 
Brusselsesteenweg schuin tegenover 
“Terspelt”. En het voelt elke dag als 
“thuiskomen”. Tevens zorgt Zone Eiff el 
voor een heel aangename buurt waar er 
veel bedrijvigheid en kameraadschap 

heerst onder de buren. 
Daar ben ik ook zaakvoerder van mijn eigen 
advocatenkantoor, waar ik mij dagelijks 
met hart en ziel inzet voor mijn passie. 
Mijn visie in de Merchtemse politiek is 
niet alleen op korte termijn, maar zeker 
ook een lange termijnvisie. We mogen niet 
alleen aan nu denken, maar ook aan onze 
volgende generaties,
Ik ben dan ook trots om met Joris 
Verspecht mede-lijstduwer te zijn!

WIST JE DAT … 
… het college de PRO-ideeën over vernetten goed heeft 
gelezen? De wijzigingen van de  huisvuilophaling en van 
het recyclagepark zien we zeker als een verbetering! 
Alleen stelden we ons wat vragen bij de timing. In oktober 
2017 klonk het nog: “[Intradura heeft] de afspraak met 
de gemeenten om tot aan de volgende legislatuur niets 
te veranderen. Daarna is het aan de nieuwe ploeg om te 
beslissen.”

… de in 2015 politiek benoemde directeur van de 
tuinbouwschool zichzelf omschreef als ‘een echte 
doorzetter’ in de verkiezingscampagne van 2012? 
Nochtans knijpt hij er dit schooljaar een jaartje tussenuit 
om ergens anders te gaan werken…

… PRO Merchtem nog voor de verkiezingen weegt op het 
woonbeleid? Op de gemeenteraad van augustus 2018 liet 
schepen De Valck weten dat er in de aanpassingen van de 
Bouwverordening Woonkwaliteit zou rekening gehouden 
worden met alle bezwaarschriften van burgers en ‘een 
zekere beweging PRO’. #PROGAATERVOOR

… er op dinsdag 9 oktober om 19u30 een PRO-event 
doorgaat in Peizegem (Ons Parochiehuis)? De PRO-
kandidaten zullen voorgesteld worden, nadien volgt een 

optreden van humorist Bert Kruismans.

…. je ook bij de provinciale verkiezingen een PRO-stem 
kan  uitbrengen. Joris Verspecht, Vanessa Hermans en 
Nele Larivière zullen de lijst PRO Vlaanderen trekken, Luc 
Robberechts zal de lijst duwen.

... dat je op www.destemvanvlaanderen.be je eigen 
mening kan vergelijken met die van onze lijsttrekker Toon 
Dours?

... dat PRO Merchtem niet 
gecontacteerd werd voor De 
Stemcheck, omdat we geen 
verkozen gemeenteraadsleden 
hebben en geen nationale 
partij zijn. Spijtig...

… onze verkiezingsbordjes in 
aantal blijven groeien?

… onze verkiezingsbordjes 
sieren in hun eenvoud? 
Wie er graag ééntje 
zet, laat het gerust 
weten! 

WISTJEDATJES ... leuk om lezen, goed om te weten!
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