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V.U.: WALTER VERBRAEKEN, MARKT 11B, 2450 MEERHOUT

N-VA-voorstel: European Disability Card erkend (p.3)Meerderheid wuift verkeersproblemen weg (p. 2)

Beste Meerhoutenaar

N-VA Meerhout is er, na een korte 
zomervakantie, dit najaar weer 
volop ingevlogen. Diverse thema’s 
vragen onze aandacht. De zorg om 
elke inwoner staat daarbij centraal. 

Een van onze prioriteiten blijft 
verkeersveiligheid. Als ik door de 
straten fiets, ervaar ik regelmatig 
een onveilig gevoel. Het gaat zelfs 
zover dat ik bepaalde straten met de 
fiets vermijd of vaker de auto neem. 
En dat signaal hoor ik bij meerdere 
inwoners. Erg jammer natuurlijk. 
Want zo beperken we het gebruik 
van de fiets. 

We zullen de komende jaren 
voorstellen doen om de verkeers-
veiligheid in onze mooie gemeente 
te verhogen. Maar we beperken ons 
uiteraard niet alleen tot verkeers-
veiligheid. Ook op tal van andere 
terreinen zullen we constructieve 
voorstellen doen. 

We staan met ons team klaar voor 
Meerhout.

Ingrid Engelen
Afdelingsvoorzitter

N-VA-leden kiezen nieuwe 
bestuursploeg
De leden van N-VA Meerhout kozen onlangs een nieuwe bestuurs-
ploeg. Ingrid Engelen zal de afdeling de komende drie jaar leiden, 
samen met ondervoorzitter Debby La Puma.

De vrouwelijke tandem zet in op een verdere uitbouw en verankering van de partij 
in Meerhout. Ze willen een luisterend oor zijn voor de Meerhoutenaar. Op basis 
van die input wil de N-VA constructieve voorstellen op de agenda van de gemeente- 
raad plaatsen. Kortom, een grote uitdaging die ze met veel enthousiasme aangaan 
samen met een gedreven ploeg van oude en nieuwe gezichten.

Het 13-koppige bestuur bestaat verder uit gemeenteraadsleden Walter Verbraeken 
en Paul Van Dooren en bestuursleden Roald Van Bogaert, Danny Verhoeven,  
Kenny Verhoeven, Jan Eeman, Jos Deckers, Willy Van Roosbroeck, Willy  
Verresen, Peter De Meyer en Gunther Goossens.

Maak kennis met afdelingsvoorzitter Ingrid Engelen op bladzijde 2.
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Meerderheid wuift verkeersproblemen weg
De verkeersproblematiek in onze gemeente is een hot item. De N-VA kaartte een aantal pijnpunten aan op 
de gemeenteraad. De meerderheid wuifde de problemen weg.

Gevaarlijke oversteekplaats fietsstraat  
Gasthuisstraat naar Markt
De N-VA stelde de gevaarlijke oversteek-
plaats van de fietsstraat Gasthuisstraat 
naar de Markt aan de kaak. De meerder-
heid gaf aan dat niet de gemeente, maar 
wel het gewest bevoegd is. Nochtans houdt 
niets het gemeentebestuur tegen om de  
gevaarlijke situatie aan te kaarten bij de 
gewestelijke overheid. 

Overdreven snelheid in veel straten
N-VA Meerhout ontvangt regelmatig  

meldingen van inwoners die aangeven dat 
er in hun straat erg hard gereden wordt.  
Daarop kaartte de N-VA de problematiek 
aan op de gemeenteraad. Volgens de  
burgemeester werden er controles uitge-
voerd, maar daaruit werden geen proble-
men vastgesteld. 

Sluipverkeer in de Zilderij en Hageland
De problemen van sluipverkeer in de 
Zilderij en Hageland lachte de bevoegde 
schepen gewoon weg, omdat er bij de  
lokale politie geen melding van gemaakt is. 

De verzuchtingen van dorpsgenoten zijn 
in de ogen van de bestuursmeerderheid 
blijkbaar ingebeeld. Een gemiste kans. 

Vijf vragen aan … 

Wie is afdelingsvoorzitter Ingrid Engelen?
Onze redacteur trok naar kersvers afdelingsvoorzitter Ingrid Engelen.  
Hij schotelde haar vijf vragen voor. 

Ingrid, stel jezelf even voor in enkele zinnen.
“Ik heet Ingrid, maar de meesten kennen me als Rit. 
Ik ben 65 jaar en gehuwd met Jos Deckers. Ik ben 
moeke van drie kinderen, acht kleinkinderen en twee 
plus-kleinkinderen. Ik woon al meer dan 40 jaar op de 
Kiezel in Zittaart op de grens met buurgemeente Geel. In 
het verleden was ik actief als psychologisch begeleidster 
in een Centrum voor Leerlingbegeleiding. Nu geniet ik 
van mijn pensioen.”

Waarom heb je gekozen voor de N-VA?
“Het Vlaamse gevoel werd me van thuis uit meegegeven. 
Ook mijn man komt uit een gezin met een duidelijke 
Vlaamse reflex. De keuze voor de N-VA was daarom snel 
gemaakt.”

Waarom ben je afdelingsvoorzitter geworden?
“Mijn job heeft me geleerd om te gaan met diverse 
problematieken. Leerlingen en hun gezin stonden 
centraal. Enerzijds moet je diplomatie aan de dag kunnen 
leggen. Maar anderzijds moet je ook beschikken over 
doortastendheid en inlevingsvermogen in vaak moeilijke 
en conflictueuze situaties. Dat zijn vaardigheden waar je 
ook over moet beschikken om een lokale politieke partij 
te leiden en te begeesteren. Vandaar mijn keuze.”

Waar sta je in de politiek voor?
“Rechtvaardigheid staat bovenaan mijn lijstje. Niet ‘ons 
kent ons’ maar wel ‘ons kent iedereen’. Maar ook de omgang 
met mensen is voor mij heel belangrijk. Een babbel, een 
lach, een luisterend oor, vriendelijkheid… Allemaal 
kleine zaken, maar ze maken vaak een groot verschil. De 
politiek moet tussen de mensen staan. In mijn job kwam 
ik kansarmoede heel vaak tegen. Die strijd wil ik ook 
vanuit de politiek blijven voeren.”

Heb je naast de politiek nog tijd voor andere zaken?
“Mijn energie en positiviteit haal ik vooral uit mijn 
kinderen en kleinkinderen. Ze geven me zoveel onvoor-
waardelijke liefde. Maar ook uit mijn hobby’s haal ik 
veel energie. Ik ben graag in de tuin bezig. Vooral met 
bloemen. Zeker op mindere dagen is dat een uitstekende 
remedie. Voor reisjes met m’n man hoef je me doorgaans 
ook niet te overtuigen. Dat hoeft niet eens heel ver weg te 
zijn. Een aantal dagen op de fiets in eigen land of in 
Nederland is al voldoende om nieuwe energie op te doen. 
Maar zeker, als dat al niet een van de belangrijkste is, is 
de kwaliteitsvolle tijd die ik nog mag doorbrengen met 
mijn 98-jarige moeder. Ik wens iedereen zo’n 
prachtige moeder toe. Zij heeft me gemaakt tot wie  
ik nu ben.”
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Meerderheid stemt N-VA-voorstellen weg

N-VA Meerhout doet voorstellen voor aanpak overlast 
eikenprocessierupsen 
De eikenprocessierups zorgde afgelopen zomer voor veel overlast bij de Meerhoutenaars en vooral bij 
de spelende jeugd. N-VA Meerhout stelde de onduidelijke communicatie aan de kaak en deed tegelijk 
een aantal voorstellen om de problematiek de volgende jaren beter aan te pakken. Helaas stemde de 
bestuursmeerderheid onze voorstellen weg.

Betere, uniformere communicatie en twee concrete voorstellen
N-VA Meerhout vroeg het gemeentebestuur om in de toekomst beter en uniform te communiceren naar dorpsgenoten over 
de probleemgebieden en de start van het verdelgen van nesten.

Voorstel 1: politiecodex aanpassen
De N-VA stelde voor om de politiecodex aan te passen, zodat er in de toekomst kan worden opgetreden tegen eigenaars van 
besmette bomen, die grenzen aan openbare wegen en ruimtes. 

Voorstel 2: aankoop zuiger
Verder stelde de N-VA-fractie voor om te investeren in de aankoop van 
een zuiger, zodat er in de toekomst sneller kan worden opgetreden en 
het gemeentepersoneel zelf nesten kan verwijderen. 

Bestuursmeerderheid stemt N-VA-voorstellen weg
Helaas had de bestuursmeerderheid geen oor naar onze  
voorstellen. Ze werden dan ook weggestemd. Walter Verbraeken

Fractievoorzitter
walter.verbraeken@n-va.be

Paul Van Dooren
Gemeenteraadslid

paul.vandooren@n-va.be

Personen met beperking krijgen makkelijker toegang tot sportieve en culturele evenementen

N-VA-voorstel goedgekeurd: European Disability Card
N-VA Meerhout deed op de gemeenteraad het voorstel om de European Disability Card te erkennen.  
Met de kaart kunnen personen met een beperking specifieke voordelen krijgen bij sportieve en  
culturele evenementen en organisaties.

European Disability Card toont officiële erkenning van beperking aan
Mensen met een beperking laten aan de kassa vaak doktersbriefjes, attesten van een instelling 
of bijvoorbeeld een parkeerkaart zien. Die veelheid aan verschillende documenten maakt  
het moeilijk voor de persoon achter de ticketbalie om te bevestigen of de persoon met een  
beperking inderdaad in aanmerking komt voor een voorbehouden plaats, specifieke korting  
of een ander voordeel. De European Disability Card verandert dat. Mensen met een beperking 
tonen met de kaart aan dat ze een officiële erkenning van hun beperking hebben gekregen. 
Geen honderden verschillende documenten meer, maar één eenvoudige, uniforme kaart.

N-VA-voorstel goedgekeurd
De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed. Intussen werd de informatie over de kaart gepubliceerd in het  
gemeenteblad. We hopen dat de Meerhoutse verenigingen het initiatief ondersteunen. Meer informatie vindt u op de  
website www.meerhout.be.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


