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Beste inwoners van GROOT Merchtem,

Bedankt voor de massale reacties op onze vorige 
APROPOS en op de fi lmpjes die we lanceerden op onze 
website en Facebook. De steun die we krijgen, zowel voor 
als achter de schermen, stemt ons hoopvol. Het toont aan 
dat Merchtem nood heeft aan een nieuwe politieke wind én 
dat PRO Merchtem het positieve alternatief is binnen de 
Merchtemse politiek.

Met PRO Merchtem willen wij gaan voor goed bestuur. 
Dat betekent dat we de kloof tussen “de mensen” en “de 
politiek” willen verkleinen. Daarom willen wij de inspraak 
van de Merchtemnaren ook na 14 oktober laten doorlopen 
door vb. u te laten bepalen aan welke projecten u voorrang 
geeft. 

U leest het goed, wij willen naar mensen luisteren. Gehoor 
geven aan iemand betekent immers dat je hem/haar serieus 
neemt. Dat is uiteraard niet simpel, want meningen durven 
wel eens verschillen, maar daar draait het nu eenmaal 

in politiek om: mensen en ideeën 
verenigen in het belang van iedereen.

Veel leesplezier!

Joris Verspecht

DE V’S VAN PRO MERCHTEM

Als nieuwkomers in de Merchtemse politiek, zijn mensen 
bijzonder benieuwd naar ons programma. Trots willen we u 
nu al duidelijk maken waar het voor PRO Merchtem om 
gaat. We zijn er zeker van dat onze thema’s de inzet zullen 
worden van de komende verkiezingen.

Misschien denkt u wel: “Is dat allemaal niet wat vroeg? 
Stellen jullie je daarmee niet kwetsbaar op?” Misschien wel, 
maar wij denken dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen. 
Zo voorkomen we dat belangrijke thema’s niet vergeten 
geraken. Mochten andere partijen onze ideeën steunen of 
overnemen, dan kunnen wij dit enkel maar toejuichen.

Waar draait het voor ons om? PRO Merchtem staat 
voor openheid en vernieuwing in de Merchtemse politiek. 
In deze APROPOS belichten we reeds 3 thema’s waar we 
onze gemeente willen verbeteren. Leest u gerust even mee.

Wilt u de volledige teksten nalezen of kan u niet wachten 
om ook onze andere voorstellen te ontdekken?

U kan ons complete programma downloaden via de website: 
www.promerchtem.be. of geef ons een belletje: 
0472/37.51.41 (Luc Robberechts) dan bezorgen wij u een 
uitgeprinte versie. Hebt u hierover nog 
vragen, voorstellen of suggesties?

Dan horen we het heel graag van u, wij 
staan open voor de ideeën van onze 
dorpsgenoten!
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Verkeersellende
Waar loopt het mis?
De voorbije decennia is het verkeer alleen maar toegenomen. Niemand kan 
naast de groeiende fi les en de verkeersdrukte kijken. Regelmatig zet het laden 
en lossen op sommige plaatsen het verkeer vast. 

Vandaag plaatsen heel wat mensen hun auto gewoon op straat. Wij vermoeden 
dat dit vooral komt omdat veel gezinnen vandaag 2 auto’s hebben. Dat terwijl 
bouwheren in de meeste gevallen slechts één (!) parkeerplaats moeten voorzien 
per wooneenheid. 

Op vlak van vlot verkeer ligt het verkeersdossier al 18 jaar stof te vangen. Dat 
mag niemand verbazen; de bevoegde schepen vertelde tijdens de gemeenteraad 
van november 2017 letterlijk: “Ik heb het al 10 jaar geleden gezegd, aan het 
verkeer is hier niets meer te doen”. Wie om verduidelijking vraagt in dossier, 
krijgt vaak dooddoeners te horen , zoals: “er moet een mentaliteitswijziging komen 
bij de chauff eurs”. Maar weet u welke? Wij ook niet. Samengevat: enige durf in dit 
dossier is zoek. De vrees om onpopulair te zijn is bij het schepencollege te groot.

Hoe ziet PRO Merchtem het: VLOT VERKEER!
Verkeersstroom aanpakken

PRO Merchtem wil moeilijke dossiers niet uit de weg gaan. 
Ook in deze problematiek is gericht en lokaal werken de 
boodschap! Eerst dus alle problemen in kaart brengen, om 
ze dan aan te pakken. De banden met het Vlaamse gewest en 
provincie opnieuw aanhalen/herstellen is hier onontbeerlijk. 

Om het verkeer vlotter te laten verlopen, dringt een 
haalbaarheidsstudie zich op om een verbindingsweg te 

maken tussen de Wolvertemsesteenweg en de Kouter. Zo zal het centrum 
ontlast worden. Deze ontsluiting zal o.a. zorgen voor vlot verkeer van en naar 
Peizegem. Bij activiteiten (markt, kermis, wielerkoersen, ...) zal hierdoor ook een 
vaste en degelijke wegomleiding ontstaan. Tevens dienen er studies te worden 
uitgevoerd van hoe andere delen van Merchtem ontsloten kunnen worden. 
Niets doen, zoals de voorbije 17 jaar, is geen optie!

Vlot parkeren

Vlot parkeren is één van de noodzakelijke voorwaarden 
voor een bloeiend en bruisend centrum.  PRO Merchtem 
wil daarom ook het centrum heruitvinden. Mogelijke pistes: 
meer éénrichtingsverkeer, interessante kavels opkopen 
voor parkeerruimte, meer 30-minutenparkings, aangename 
terrassen, veilige fi etspaden naar en in het centrum, goed 
onderhouden voetpaden…

Om ervoor te zorgen dat er niet nog meer wagens op de straten terecht komen, 
willen we bouwheren in de toekomst verplichten om de norm van de Vlaamse 
overheid te volgen: 1,6 parkeerplaatsen per wooneenheid. 

Verder moet het aantal parkeerplaatsen aan en rond het station de hoogte 
in. Ook in Ossel is er in het centrum nood aan extra plaatsen, hier moet de 
gemeente haar voorkooprecht durven uitoefenen en geschikte kavels opkopen.

Vuil Merchtem
Waar loopt het mis?
Een van de vaak weerkerende onderwerpen op de kaartjes “Dromen voor 
Merchtem” (gelanceerd door PRO Merchtem), was de wens voor een propere 
gemeente. Heel wat mensen zijn de vuile straten, sluikstorten, ratten, wilde 
katten… beu. Appartementsbewoners weten ook geen blijf met hun huisvuil.

Sinds de omschakeling naar tweewekelijkse huisvuilomhaling 
tussen september en april én de ingebruikname van het dure 
recyclagepark, zien we dat het sluikstorten meer is toegenomen. 
In openbare vuilnisbakken treft men steeds meer huisafval aan.  

Beschikt onze gemeente dan niet over een goed recyclagepark? 
Zeker wel, het is bovendien ook een zeer praktische site. Diegenen die daarvoor 
zorgden, verdienen ook van ons een dikke PROfi ciat! De dure kost voor bepaalde 
fracties zorgt er wel voor dat er, jammer genoeg, veel minder gerecycleerd wordt. 
Waar je vroeger nooit alleen was, sta je nu vaak helemaal alleen te recycleren.

Ook spijtig is het verdwijnen van de papiercontainers. Het aantal glascontainers 
werd drastisch teruggeschroefd tot enkele onbewaakte inzamelplaatsen, die 
telkens weer tot een vuilnisbelt worden herschapen.

In ogen van het college dienen jeugdbewegingen als goedkope werkkrachten 
voor het proper houden van het centrum. Ons inziens miskent men daarmee niet 
alleen de werking van die jeugdbewegingen, het illustreert ook dat de gemeente 
vooral de gevolgen aanpakt en niet de oorzaken.

Hoe ziet PRO Merchtem het: VERNETTEN!
Veeg Merchtem schoon

Wij gaan voor een nette gemeente. Daarbij is een 
veegmachine vanzelfsprekend. Elk seizoen willen wij een 
groot kuismoment organiseren, samen met verenigingen en 
vrijwilligers. Sluikstorten willen we tegengaan met controles, 
een meldpunt (vb. via de Merchtem-app) en zwaardere 
boetes. Ook tegen nalatige hondeneigenaars die bewust 
een pakje laten liggen, moet strenger opgetreden worden.

Vuilophaling

Voor (o.a.) appartementen zonder berging of terras, willen we terugkeren naar 
de wekelijkse huisvuilomhaling. Wie zijn huisvuilzak vroeger kwijt wil, moet dit 
kunnen in de betalende fractie op het recyclagepark (vb. als je op reis vertrekt). 
Ook een tweemaandelijkse glasomhaling moet haalbaar zijn.

Versoepelen gebruik recyclagepark

Wij willen het gebruik van ons recyclagepark promoten door iedere Merchtemnaar 
één gratis toegang per trimester te geven (met personenwagen). Ook de 
openingsuren van het recyclagepark willen we aanpassen. Het zou handiger 
zijn om het recyclagepark op maandag open te houden en 
vb. te sluiten op donderdag. Verder willen we tijdens de 
wintermaanden het recyclagepark minder lang openhouden, 
omdat die periode minder (groen) afval genereert. Dat is niet 
alleen logisch, het bespaart bovendien.
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Veiligheidsprobleem 

Waar loopt het mis?
Begin december 2017 scoorde onze gemeente hoog in de “gemeentetest van Het 
Nieuwsblad”. Dat is fi jn om te lezen, maar gaf veel mensen een bevreemdend 
gevoel. In het centrum en de omgeving van het park, het voetbalcomplex, Ten 
Anckere, zelfs in onze deelgemeenten, …, ervaart men steeds meer last van 
kleine criminaliteit, overlast van hangjongeren, drugs, bendes met knuppels ... 
Aan het station en de sporthal merken we een forse toename van fi etsdiefstallen 
en vandalisme aan wagens. 

Maar ook in het dagelijks verkeer lopen de zaken niet zoals ze horen, zeker 
voor fi etsers en voetgangers. Het centrum is een uitdaging voor zwakke 
weggebruikers. Er zijn haast geen fi etspaden noch veilige fi etsvoorzieningen. 
De toestand van sommige voetpaden is erbarmelijk. 

Ook de stationsomgeving scoort qua verkeersveiligheid niet goed, het is eerder 
een toonbeeld van hoe het niet moet. Een veilige route richting station voor 
fi etsers is er niet en parkeerplaatsen zijn vaak bijzonder schaars…

Hoe ziet PRO Merchtem het: VEILIG MERCHTEM!
Veiligheid bewerkstelligen

PRO Merchtem wil een gemeente waarin iedereen zich 
veilig voelt. Wij geloven dat camerabewaking op welgekozen 
plaatsen daarbij kan helpen, aangevuld met ander technieken 
in samenspraak met de politie. Dergelijke plaatsen zijn 
bijvoorbeeld: Ten Anckere, het station, het voetbalcomplex, 
de Varkensmarkt, het Mieregemplein… Daar bovenop willen 
we buurtnetwerken of “BIN”. Dat is een gestructureerde 

samenwerking tussen de politie (wijkagent) en burgers om de sociale controle 
te verhogen en zo criminaliteit te weren.

Veilig kunnen fi etsen en wandelen

De veiligheid van de zwakke gebruiker ligt ook PRO 
Merchtem nauw aan het hart, en inzetten op trage 
wegen is van groot belang voor ons. De OMA-route 
is daarom een must en PRO Merchtem is verheugd 
dat er na 15 jaar eindelijk werk van wordt gemaakt. 
Als we kijken naar de Vaamse fi etskaart zien we dat 
Merchtem rood kleurt. Het fi etsgebruik doen stijgen, 
zal pas lukken als de infrastructuur het toelaat.

De omgeving van het station moet anders en veiliger worden, zeker nu de OMA-
route er zal komen. De  buurt heeft dringend nood aan een fi etspad dat het 
station verbindt met de rest van Merchtem. Ervoor zorgen dat spoorgebruikers 
veilig en vlot het station kunnen bereiken met de fi ets, zal ook al een deel van 
de parkeerdruk aan het station wegnemen.

Bij de aanleg van nieuwe wegen moet er sowieso aandacht gegeven worden 
aan de zwakke weggebruikers door bijvoorbeeld afgescheiden wandel- en 
fi etspaden. Doodlopende straten in nieuwe verkavelingen willen we graag 
kindvriendelijk inrichten.
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aangename kennismaking: Tom Vandenbossche
Al mijn hele jonge leven 
woon ik in Merchtem en 
ik zou dit graag nog zo 
lang mogelijk zo houden! 

Zowel voor, tijdens, 
als na mijn hogere 
studies ben ik in 
Merchtem verschillende 
engagementen aange-

gaan. Ik ben bijna 10 jaar trainer-coach geweest bij de Eagles, 
en ik heb me jaren geëngageerd in jeugdhuis Ifi gineia. Het fi jne 
hieraan was het contact met nieuwe, verschillende mensen.

Ik ben altijd al een “bezige bij” geweest en kom ik ook zeer 
graag onder de mensen. Ondertussen ben ik iets langer dan 
een jaar aan het werk en dit doe ik met enorm veel plezier. 

Waarom ik koos voor PRO Merchtem? Tijdens mijn jaren op 
kot heb ik kunnen proeven van ‘de stad’: de vele activiteiten, 
maar ook de sfeer op de (kleine) openbare pleinen, de 
groene ruimtes, … De grijze steden van vroeger creëren nu 
ademruimte en ontmoetingsplaatsen. Om dan thuis te komen 
en te merken dat Merchtem in een ijl tempo naar de andere 
kant evolueert. 

Groene zones verdwijnen, onze pleintjes en straten zijn 
overvolle parkings geworden. Door de verstedelijkingsdrang 
van het huidige college worden quasi alle nadelen van een 
kleine stad van eind de jaren negentig geconcentreerd: fi les, 
te weinig parkeerplaatsen, vuile straten, isolement … Dus blijf 
ik niet bij de pakken en ga ik mijn kans om een verschil te 
kunnen maken voor Merchtem. 

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

WIST JE DAT … 

... op 1 januari een deel van het  plafond van de feestzaal 
van Hamme naar beneden is gekomen? Gelukkig zorgde de 
technische dienst ervoor dat de Hamse kaarters toch konden 
genieten van een fi jne kaartnamiddag.  Eind goed al goed, 
maar misschien wacht men beter niet het verkiezingsjaar af 
om een zaal te renoveren. PROactief werken is beter. 

... Luc Robberechts niet in winterslaap gaat. Als het op zijn 
plukveld minder druk is,  gaat hij ‘den boer op’ in Merchtem.

... het volledige gemeentebestuur PRO Merchtem 
nauwlettend volgt op het internet? U ook? 

... de politieke meerderheid een serieuze OMA-bocht heeft 
genomen.

... niet alleen Chloë Wauters haar haren heeft geschonken 
aan ‘Think Pink’ (organisatie voor kankerpatiënten), onze 
kandidate Ellen Verhoeven deed het haar al voor.

... de gemeenteraad van december op minder dan één uur 
gedaan was. Straf, want men besprak er de begroting voor 
2018. Opvallend: enkel CD&V wenste een aantal punten 
onder de aandacht te brengen. Fijn dat er binnen de 
oppositie mensen bij de pinken blijven!

... het college een vervijfvoudiging van uitgaven aan 
erelonen voor advocaten voorziet. Moet er iemand 

dringend verdedigd worden? 

... het opvallend is hoeveel de straten de laatste tijd geveegd 
worden door een veegmachine. Zou het college toevallig de 
website www.dromenvoormerchtem.be gelezen hebben?

... er eindelijk werk gemaakt wordt van camera’s  aan het 
station. PRO-kandidaat Joris Verspecht vernam het nieuws 
enigszins verrast. Hij drong er in het verleden meermaals op 
aan. Hij is blij dat de camera’s er komen, maar betreurt dat 
het allemaal zo lang moest duren. Men had een heleboel 
fi etsdiefstallen kunnen voorkomen. 

… wij openlijk onze steun uitspreken voor het idee van Lien 
Casier om lokfi etsen in te zetten aan het station én voor het 
voorstel van Ludwig de Mesmaeker om meer volwaardige 
fi etsparkeerplaatsen te voorzien. PROfi ciat!

… we nog eens een dikke PROfi ciat willen wensen 
aan  ‘Dries, The Voice Van Vlaanderen’! Jij zette onze 
feestgemeente op de kaart! Hopelijk tot binnenkort op het 
podium op een Merchtems feest…

… over kampioenen gesproken, wist je 
dat één van de schepenen stiekem lonkt 
naar het burgemeesterschap? Hij zal er 
zeker niet alleen in zijn... We wensen alle 
mogelijke kandidaten succes! En … moge 
de onbetwiste kampioen winnen! 
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WISTJEDATJES ... leuk om lezen, goed om te weten!
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