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Brussegem, Bollebeek, 

Hamme en Ossel

Beste,

Deze aPROpos is volledig gewijd aan Brussegem, 
Bollebeek, Hamme en Ossel. Tot nog toe dachten 
sommigen dat PRO Merchtem, de nieuwkomer in de 
Merchtemse politiek, zich enkel zou bezig houden met 
Merchtem-centrum. 

Niets is minder waar. Ook voor jullie hebben we tal van 
positieve voorstellen. Ook in en rond Brussegem en 
Hamme wil PRO Merchtem de komende jaren inzetten op 
vergroening, vlot verkeer, veiligheid, vernetten en verbinden.

PRO Merchtem kiest er bewust voor om niet te 
wachten tot de laatste maanden voor de verkiezingen 
om zijn plannen bekend te maken. Op die manier 
kunnen we onze voorstellen met jullie aftoetsen en, 
indien nodig, verbeteren. Dat vinden wij ook gewoon 
logisch: politiek moet voor ons transparant, open en 
duurzaam zijn. Dat kan alleen als men zoveel mogelijk 
mensen er bij betrekt. 

Samen geven we het dorp en de buurt vorm. Daarom 
nodigen wij u uit op de jaarmarkt en op dinsdag 5 juni 
om van gedachten te wisselen.

Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan 
de werken in Ossel en de Nieuwelaan. 
Ondanks de trage vooruitgang en overlast 
van de werken, juicht PRO Merchtem 
deze verbeteringen alleen maar toe. 

Wij willen in de toekomst wel bij zo’n 
werken laten onderzoeken of het 
mogelijk is om een bonus uit te keren 

voor de aannemer die zijn werf tijdig en 
correct afwerkt. Daarnaast vinden we 
het niet meer dan logisch dat er tijdens 
de werken steeds een Nederlandstalig 
contactpersoon op de werf moet 
aanwezig zijn. Die persoon kan dan steeds 
uitleg verschaff en over de werken en 
eventuele overlast oplossen. 

Werken in Ossel en Nieuwelaan



Verantwoord investeren in onze gemeentelijke 

infrastructuur 

De voorbije legislatuur mocht men in Brussegem een nieuwe feestzaal inhuldigen. PRO 
Merchtem geeft graag  toe dat men best trots mag zijn op deze zaal. Alleen … is het 
spijtig dat er zo weinig natuurlijk licht binnenkomt. Wij willen graag onderzoeken of dit 
mogelijk is, zodat deze opgekochte sportzaal wat meer gezelligheid krijgt.
PRO Merchtem is blij dat de feestzaal van Hamme dit jaar een make-over krijgt. Een 
terechte investering, en bovendien broodnodig. We stellen ons wel vragen bij het feit dat 
de noodzakelijke herstellingen op zich lieten wachten tot een jaar voor de verkiezingen. 
Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen toen het plafond naar beneden viel.

Vergroening 

Brussegem is nog landelijk en groen, maar er is de voorbije dertig jaar heel 
wat veranderd. Het typische dorpscentrum van Brussegem van weleer was 
niet enkel landelijk, maar had ook kwaliteitsvolle open ruimte. Sindsdien zijn 
de veranderingen op vlak van ruimtelijke ordening niet altijd even doordacht 
gebeurd. (1)
PRO Merchtem kiest ervoor om de uitbreidingsgebieden in ons buitengebied 
niet aan te snijden. Sterker nog: wij willen ze zelfs opheff en. Niet alleen om 
Brussegem landelijk te houden, maar ook omdat inbreiding dient te gebeuren 
waar het logisch is: bij knooppunten van openbaar transport. Zomaar gronden 
volbouwen, leidt alleen maar naar nog meer fi les, meer drukte en minder groen.

Veilig 

Een veel gelezen opmerking op de kaartjes van ‘Dromen voor Merchtem’ is het ontbreken 
van snelheidscontroles op bepaalde plaatsen. PRO Merchtem is van mening dat, als men 
tal van snelheidsbeperkingen invoert, die ook moeten gecontroleerd worden. Anders heeft 
een bordje van 50 km/u plaatsen geen nut. Daarom willen wij na de verkiezingen zo snel 
mogelijk samenzitten met de politie om hierover afspraken te maken. Wij willen ook mobiele 
ANPR-camera’s inzetten, die zwaar doorgaand verkeer wil weren op plaatsen waar ze niet 
thuis horen. Dergelijke camera’s kunnen daarnaast ook ingezet worden om sluikstorten 
tegen te gaan. Daarnaast willen we buurtnetwerken of “BIN” in het leven roepen. Dat is een 
gestructureerde samenwerking tussen politie en burgers om de sociale controle te verhogen in 
de strijd tegen overlast, sluikstorten … Positieve voorbeelden uit andere gemeenten bewijzen 
dat dialoog werkt.

Veiligheid voor onze kinderen

Zoals vele andere partijen wil ook PRO Merchtem een veilige 
schoolomgeving. Anders dan die partijen hebben wij een concreet plan 
voor de Brussegemse basisschool Rinkeling. Wij willen met het Vlaamse 
Gewest onderhandelen om de Brusselsesteenweg een pak veiliger te 
maken. Daardoor zouden kinderen veilig naar school én veilig naar de 
sporthal kunnen. 
Wat u hiernaast ziet, kent u misschien van aan de Kust: een “bajonet-
oversteekplaats”. Deze wegopstelling zorgt ervoor dat kinderen niet in 
één keer kunnen overlopen op een drukke weg. Naast een “bajonet” op 
de Brusselsesteenweg willen we er ook een “kus-en-rij-strook” creëren in 
combinatie met een duidelijke asverschuiving. Hierdoor wordt het verkeer 

automatisch verplicht wordt om trager te rijden. Samen met een betere signalisatie, het verlagen van de snelheid op die 
plaats en vaste snelheidscontroles zorgen deze maatregelen daadwerkelijk voor gemoedsrust bij ouders.
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Themavergadering

“ons dorp” 

PRO Merchtem organiseert op 
dinsdag 5 juni 2018 om 20u een 
eerste themavergadering “Ons 
dorp” in café ‘t Sas. Op de agenda: 
de herbestemming van de kerk, een 
veiligere schoolomgeving, Brussegem 
van iedereen en iedereen van 
Brussegem,… Kom samen met ons 
mee nadenken over de toekomst. We 
maken ook graag tijd voor u, wanneer 
u nog andere ideeën of vragen hebt 
over uw buurt. 
Van harte welkom!

Herbestemming kerken 

In maart 2017 selecteerde de Vlaamse overheid Merchtem 
als pilootgemeente voor een haalbaarheidsstudie over 
de herbestemming van de kerken van Brussegem en 
Peizegem.  Een jaar later blijft PRO Merchtem een beetje 
op zijn honger zitten. Hoe zit het nu met  de resultaten 
van deze studie? Wat weten wij als burgers hier al over? 
Wat gaat er in de toekomst met de Kerk van Brussegem 
gebeuren? 

PRO Merchtem ziet het graag anders: wij willen de burger 
inspraak geven. Dat kunnen we doen met de zogenaamde 
‘zandloperpolitiek’. Kort samengevat werkt het als volgt: 
ideeën die door de deelnemers aan de gespreksavond 
weerhouden worden, worden doorgespeeld aan onze 
ambassadeurs (dit kan een gemeenteraadslid zijn, maar 
ook evengoed een inwoner van Brussegem die zich 
extra wil inzetten voor Brussegem). Deze ideeën worden 
dan op de agenda geplaatst van de gemeenteraad 
voor bespreking. Nadien wordt het resultaat van deze 
bespreking via de omgekeerde weg meegedeeld aan 
de deelnemers/inwoners. Zo maken wij gebruik van de 
talenten en expertise van de inwoners.

Wanneer een punt besproken wordt op de gemeenteraad, 
dat Brussegem zo hard aanbelangt, vindt PRO Merchtem 
het niet meer dan evident dat die gemeenteraad in 
Brussegem doorgaat. Het gaat hier immers over, voor én 
van Brussegem. Spijtig genoeg werden de “gemeenteraden 
op locatie” stilletjes afgevoerd in deze legislatuur. En 
waarom zou die gemeenteraad dan niet kunnen doorgaan 
in de Brussegemse kerk zelf?
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Verbinden door het gemeenschapscentrum 

ten dienste te stellen van de gemeenschap

Het Brussegemse gemeenschapscentrum kan volgens PRO Merchtem nuttiger gebruikt worden.  Omdat de bibliotheek vandaag 
slechts een handvol bezoekers krijgt én omdat iedereen kan gebruik maken van het provinciaal bibliotheeksysteem,(2) willen 

we de bibliotheek nog enkel toegankelijk maken op dinsdagvoormiddag 
tijdens de schooluren. De bibliotheek zal verplaatst worden naar het 
lokaal aan de andere kant van het gebouw en zal zich vooral richten 
op kinderen uit De Rinkeling. Het spreekt voor zich dat je nog altijd je 
lievelingsboek kan ontlenen nadat je het (online) hebt gereserveerd. 

De grote ruimte die daarmee vrijkomt in het gemeenschapscentrum, 
kan gebruikt worden door de muziekvereniging De Herleving uit 
Brussegem. Zij kunnen dit dan naar believen inrichten en gebruiken.  
Zo gebruiken we de beschikbare gebouwen niet alleen nuttig, het 
helpt de fi jne muziekvereniging vooruit. Het huidige lokaal is immers  
te klein nu.
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Verbinden door taal = Veel meer inzetten op 

Nederlands

Elkaar verstaan, daar begint alles mee. Communicatie is het cement van een samenleving. Daarom willen we extra 
investeren in het Nederlands in onze gemeente. Dat kan op een positieve en ongedwongen manier door te blijven 
investeren in bijvoorbeeld extra taallessen op school. Het kan ook door mensen aan te sporen hun Nederlands 
te oefenen via taaltandems of door winkeliers en marktkramers aan te moedigen Nederlands te spreken met vb. 
bordjes als “hier oefenen wij samen ons Nederlands” of “wij oefenen Nederlands om elkaar beter te verstaan” … Voor 
kinderen willen wij op woensdagnamiddag een werking “taalspelen” opstarten. We werken hier niet met taalboeken 
zoals op school, maar met groepsactiviteiten en spelletjes waarbij de taal aan bod komt. Op die manier worden 
kinderen op een aangename manier extra ondergedompeld in het Nederlands en oefenen ze ook in hun vrije tijd. 
Merchtem heeft wel een ‘schepen van het Vlaamse karakter’, maar de meeste inwoners hebben geen fl auw benul wie 
dat eigenlijk is. Er moet dus (op)nieuw leven in geblazen worden.

“Het historische centrum van Brussegem ligt aan de driehoek die gevormd wordt door de kerk, het Torenhof en de 
voormalige brouwerij Belgor. Die verbondenheid is grotendeels tenietgedaan door de bouw van nieuwe straten en 
huizen. Op het eerste zicht zou je kunnen stellen dat er aan een redelijke vorm van inbreiding werd gedaan. Maar 
ondanks de archeologische en andere bodemonderzoeken is veel te weinig rekening gehouden met de eigenlijke 
ruimtelijke inplanting. Zo steken de daken van de potpourri aan huizen in de ‘nieuwe’ Muntweide (wat een mooie 
naam!) zo hoog boven het maaiveld uit dat het niet om aan te zien is.
Hier wordt het infi ltratiegebied van het nog bewaard gebleven buitengebied tussen Oppem en Ossel 
dichtgemetseld, zodat men binnenkort moet zorgen voor een buff erbekken om overstromingen te voorkomen. Dat 
heet dan dweilen met de kraan open, of zoiets?
Daarbovenop zijn enkele unieke droogdallen en de unieke bronkop in de vorm van een enorm amfi theater 
vakkundig om zeep geholpen en bestaan hier al decennialang problemen met de riolering. De recente werken 
bieden nog steeds geen afdoende oplossing. Dat komt ervan als je onoordeelkundig bouwt.” 
Bron Randkrant 1 maart 2018

(1) U las er allicht ook over in de Randkrant van 1 maart 2018. 
(2) Het aansluiten bij dit provinciaal bibliotheeksysteem was een voorstel dat werd ingediend door gewezen gemeenteraadslid Joris Verspecht  
 op gemeenteraad van januari 2012


