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Wij wensen u hartverwarmende 

eindejaarsdagen 

en alle goeds voor 2018!

Beste Merchtemnaar,

Begin juni maakte ik bekend dat ik mij als gemeenteraadslid 
niet langer kon vinden in de huidige gang van zaken in de 
Merchtemse politiek. Er bewoog niets meer op politiek vlak: 
ruimtelijke ordening zat vast gebetonneerd, het respect in 
de gemeenteraad was zoek, mensen werden niet gehoord, 
mobiliteit zat letterlijk en fi guurlijk vast ...

Ik wou een nieuwe wind binnen groot-Merchtem, eentje voor 
en door Merchtemnaren. Daarom lanceerde ik de oproep 
om uw dromen voor onze gemeente bekend te maken (www.
dromenvoormerchtem.be).  Daarnaast nodigde ik ook mensen 
uit om samen met mij die nieuwe politieke wind in Merchtem te 
verwezenlijken. Al snel kreeg ik heel wat positieve reacties en 
voorstellen binnen. Ik vond ook een aantal mensen die samen 
met mij een nieuwe beweging wilden starten: PRO Merchtem.

PRO Merchtem is een volledig onafhankelijke beweging en 
absoluut het ENIGE ECHTE POSITIEVE ALTERNATIEF 
binnen de Merchtemse politiek. Wij zijn er zeker van dat onze 
thema’s de inzet zullen worden van de volgende verkiezingen. 
We stellen Merchtem voor de keuze: OFWEL MEER BETON 
OFWEL PRO MERCHTEM.

Vol trots stellen we in deze brochure onze 
deontologische code voor en een eerste positief 
alternatief: een speelbos in het centrum. Veel 
leesplezier!

Joris Verspecht

DEONTOLOGISCHE CODE

Bij de lancering van PRO Merchtem hebben wij heel duidelijk 
gesteld dat wij ons op vele vlakken willen onderscheiden 
van de klassieke partijen, ook op vlak van deontologie. 
PRO Merchtem verheugde zich onlangs toen professor 
politicologie Herwig Reynaert lokale politici opriep om zich 
ver van mogelijke gesjoemel te houden. Ook wij vinden dat 
politici en leden van offi  ciële adviesraden moeten vermijden 
dat ze hun eigenbelang dienen.  

Hoewel we met PRO Merchtem die visie al langer 
onderschrijven, zien we nu dat ‘Immocratie’ overal in het 
land het nieuws haalt. haalt. Wie de bouwwoede in Merchtem  
van de voorbije 15 jaar overschouwt, krijgt al snel de indruk 
dat er een sterke link is tussen de appartementenindustrie 
en het bestuur. 

PRO Merchtem wil een ander verhaal, door een nieuwe 
politieke wind te doen waaien in de Merchtemse politiek: 
transparant, met respect voor iedereen en vooral positief. 
Om die wens kracht bij te zetten, stellen we duidelijk dat 
we onze leden houden aan een deontologische code. 

EEN MOOIE GEMEENTE VEREIST 
EEN PROPERE POLITIEK!

U kan onze deontologisch code lezen op 
onze website www.promerchtem.be.



speelbos Merchtem

Herkent u dit ongerept stukje groen op 

een steenworp van Merchtem centrum?

De bewoners van de Puursstraat en omgeving, fi etsers en wandelaars vast wel!

Op nauwelijks 50 meter van de Delhaize, aan de verbindingswandelweg tussen Reedijk en Puursstraat, vind je deze 
mooie, groene open ruimte. Ook de bewoners van de nieuwe residentie “Molenblock” hebben hier een uitzicht op een 
groen landschap.

Momenteel loopt er een verkavelingsaanvraag om ook op dit stukje groen nieuwe huizen en appartementen te bouwen. 
Maar wij van Pro Merchtem hebben een beter idee voor een zinvolle invulling van deze ruimte!

Voor ons moet deze ruimte omgetoverd worden tot “Speelbos Merchtem”. Zo creëren/behouden we zo’n 
10.000 m

2
 groene ruimte, die we willen inkleuren als: 

Een groene long in Merchtem centrum

Een recreatiezone voor kinderen

Een ontmoetingsplaats voor jong en oud

Een speelruimte voor honden
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speelbos Merchtem
Groene long • ontmoeting • recreatie • hondenweide

Ons voorstel voor inkleuring van deze ruimte is weldoordacht. 
Hieronder vindt u onze sterke argumenten!

Een groene long in Merchtem 

centrum

In tijden waar Merchtem centrum (te) vol wordt gebouwd, is het een 
goed idee om een aantal groene locaties ook heel bewust groen te 
houden. Deze locatie kan zorgen voor “letterlijk!”  extra groene 

zuurstof voor Merchtem centrum.

Een recreatiezone voor 

kinderen

Terwijl de groene ruimte van Ten Anckere grotendeels verloren gaat aan verkaveling, en de recreatieruimte in het 
OCMW-park verwaarloosd en overwoekerd geraakt, biedt deze locatie een geweldige kans voor jeugdbewegingen en 
gezinnen om kinderen onbezorgd te laten spelen in een groene, verkeersvrije en dus veilige zone! 

Een ontmoetingsplaats voor jong en oud

Naast een speel- en ravotruimte voor de jeugd, voorzien we hier ook voldoende ruimte voor jong en oud om, 
op een boogscheut van het centrum, even tot adem en tot rust te kunnen komen in het wandelgedeelte, waar we 
o.a. zitbanken zullen plaatsen ... gewoon even relaxen.

Een speelruimte voor honden

Het is een jarenlange verzuchting voor de talrijke hondenbaasjes in Merchtem: “Er is niets leuker dan je hond even 
de vrijheid te kunnen geven om, zonder leiband, vriendjes te kunnen worden met andere viervoeters.” Momenteel 
zijn er in Vlaams-Brabant nauwelijks of geen erkende hondenweiden, en zeker nergens in onze buurt. Als fi ere 
Merchtemnaars zijn wij graag trendsetters, dus laten we hier de eerste officiële, omheinde en veilige 

hondenweide in de regio voorzien!

verkaveling in een overstromingsgevoelig gebied?

Momenteel loopt er een verkavelingsaanvraag om, ook op dit stukje groen, nieuwe huizen en appartementen 
te bouwen. Naast de overdaad aan nieuwbouw die we hier in Merchtem nu al beleven, hebben wij ook een 
heel praktisch bezwaar: Amper 7 jaar geleden had dit gebied te kampen met zware wateroverlast. Ons 
voorziene “Speelbos Merchtem” overleeft een overstroming zonder problemen, maar op die plaats te  (zware) 
bouwprojecten ontwikkelen, dat gaat toch in tegen het gezond verstand.

Wij zijn overtuigd dat ons voorstel voor de inkleding van deze groene ruimte, een grote meerwaaarde zal bieden 
voor Merchtem centrum en (ruime) omgeving: voor ontmoetingen, recreatie en plezier al dan niet met onze trouwe 
viervoeters!

Wat denkt ù over ons idee, ben u PRO? Of bent u CONTRA?  Uw respons bepaalt hoe zeer wij ons zullen 
engageren voor dit project. Dus laat ons uw persoonlijke mening weten!

Wij horen en lezen graag uw mening én uw argumenten!

Puursstraat

Residentie
Molenblock

reedijk

wolvertemsesteenweg

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

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



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

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

aangename kennismaking: luc robberechts

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

In 1968 ben ik geboren 
in Merchtem, mijn thuis 
was in de landelijke 
Galgestraat. Door mijn 
ouders kreeg ik de 
smaak te pakken om in 
de natuur te werken en 
er van te leven. Maar ook 
de aandacht  en respect 

voor de natuur. Zo begon ik een eigen tuinbouwbedrijf.

Via onze drie kinderen: Sara, Sandy en Sofi e, kwamen we 
in contact met het Merchtems verenigingsleven. Ook voor 
de school waar onze kinderen gingen, hebben we ons altijd 
ingezet, om alle kinderen even veel kansen te geven.

Zo ben ik ook een jaar geleden begonnen met “het gezonde 

plukveld”, om iedereen te laten mee genieten van gezonde 
voeding op biologische wijze. 

Maar ik stelde ook vast dat de eengezinswoningen steeds 
meer moesten wijken voor appartementsblokken. Het werd 
drukker, minder groen, gevaarlijker,… . Ik stelde me hier veel 
vragen over, waarom, en ook “Kan men daar niets aan doen?”

Doordat bouwpromotoren Merchtem aantrekkelijk vinden, is 
het bijna niet meer mogelijk om een huisje kopen in Merchtem. 
Onze jeugd verhuist daardoor noodgedwongen naar elders.

Het plan voor het RUP Sint-Janstraat, en de wijze waarop 
de inwoners behandeld werden door het huidige college, de 
fi guurlijke druppel die de emmer deed overlopen! 

Daarom doe ik mee en kan U op me rekenen! PRO Merchtem! 

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

WIST JE DAT DE BURGEMEESTER… 

… alle G-sporters een warm hart toedraagt? Dat vinden wij 
een PROfi ciat waard!

… niet gelooft in de OMA-fi etsroute omdat er ‘geen cafés 
langs het traject’ aanwezig zijn?

WIST JE DAT JULLIE ASSELMAN het stiekem opneemt 
voor bouwpromotoren? Tijdens de vergadering van de RUP 
Sint-Janstraat versprak ze zich: ze beantwoordde een vraag 
met “Wat moeten wij anders doen? Welke bouwpromotor 
gaat daar anders nog willen investeren?” Straf ...

WIST JE DAT JE DE SCHEPEN VAN OPENBARE 
WERKEN geen mails meer moet sturen over de lichten 
op de Wolvertemsesteenweg? “Ik lees die zevermails (!) 
niet meer. En het zijn er toch bijna geen van Merchtem.”

WIST JE DAT SCHEPENEN ELPERS EN VAN DE VELDE 
EN OCMW-VOORZITSTER ASSELMAN hun website een 

kleine zes jaar geleden 
voor het laatst hebben 
aangepast? Wedden dat 
ze in 2018 weer actueel 
zullen zijn? ’t Is namelijk 
“keus” volgend jaar!

WIST JE DAT 
SCHEPEN DE VALCK… 

… de informatie-
vergadering over de 
RUP Sint-Janstraat 
sereen heeft 
voorgezeten? We 
hebben de indruk dat 

dit dossier voorlopig de goede kant uitgaat. We wensen 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet een dikke 
PROfi ciat! Zo zie je maar: het bewijst eens te meer dat, 
wanneer mensen zich groeperen, organiseren en correct 
reageren er veel bereikt kan worden.

… het naar eigen zeggen normaal vindt om als schepen 
dure cadeautjes / VIP-uitstapjes te aanvaarden van 
bouwpromotoren en andere grote bedrijven? Hij merkt er 
ook vrolijk bij op dat hij beseft dat ze het “niet voor zijn 
schoon ogen doen”… 

WIST JE DAT GROEN! MERCHTEM onlangs voorstelde 
om geluidsarm vuurwerk te gebruiken? Wordt onderzocht…

WIST JE DAT CHLOË WAUTERS (PRO) een deel van haar 
haren schonk aan Think Pink, de organisatie die zich inzet 
voor kankerpatiënten (o.m. met pruiken)?

WIST JE DAT KATLEEN DE WEERDT (PRO) elk jaar een 
halve marathon loopt? 

WIST JE DAT WOUTER ROBBERECHTS (PRO) reeds 
twee geschiedkundige werken heeft gepubliceerd over 
Merchtem? 

WIST JE DAT DE GEMEENTE het voorstel van 
gemeenteraadslid Lien Casier over een ‘Blokspot’ (een 
plek waar studenten samen kunnen gaan studeren in de 
examenperiode) verder goed heeft uitgewerkt? Vanuit 
PRO-Merchtem wensen we de studenten 
succes!

WIST JE DAT DE DIENSTVERLENING IN 
MERCHTEM hoog scoort in Vlaanderen? 
PROfi ciat aan alle ambtenaren en 
arbeiders die daarvoor zorgen!


