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Een Merchtem
op maat van
mensen
»

MERCHTEM



Waarom #Wij 
graag in 
Merchtem 
wonen
»
Merchtem is uniek door al die mensen 
en verenigingen die iets op poten 
zetten en dingen in beweging 
brengen. Of het nu sport, muziek, 
cultuur of jeugd is, of het nu een 
afdeling van een nationale vereniging 
is of het comité van het buurtfeest in 
je straat: je vindt hier altijd wel je 
"goesting". Al deze mensen geven een 
ziel aan Merchtem. CD&V plus wil er 
dan ook voor zorgen dat er in 
Merchtem altijd iets te beleven blijft, 
dat mensen zich hier thuis kunnen 
voelen. Daarom stellen we u hier onze 
visie op inspraak, zorg, verenigings- 
leven, evenementen en veiligheid 
voor. Kortom, alles wat leeft en 
beweegt in Merchtem!



Uw gedacht, 
onze prioriteit!
De bevolking respecteren is ook hun inbreng 
willen horen, in dialoog gaan,... CD&V plus wil 
van inspraak en betrokkenheid dé rode draad 
doorheen het beleid maken. Iedereen belooft 
dat tegenwoordig, maar hier is alvast wat je 
van ons mag verwachten. 
Het gemeentebestuur moet beter uitleggen 
wat het allemaal doet, en waarom, of waarom 
net niet. Als iedereen goed geïnformeerd 
wordt, loopt participatie veel makkelijker. We 
respecteren de adviesraden en sector- 
organisaties en bevragen regelmatig de 
mensen die met een beslissing te maken 
zullen krijgen. We durven daarbij ook onszelf 
in vraag te stellen. CD&V plus deed geen 
grootse verkiezingsenquête met vragen die 
vooral reclame zijn voor onszelf, maar we 
sloegen met naburige CD&V-afdelingen en 
een onderzoeksbureau de handen in elkaar. De 
resultaten vind je op merchtem.cdenv.be. 
Inspraak organiseren zal proberen en 
aanpassen vragen. We zoeken naar een goede 
mix van enerzijds beproefde methoden zoals 
infoavonden, zitdagen en het infoblad, en 
anderzijds nieuwe methoden zoals digitale 
burgerplatformen (b.v. CitizenLab) en “Smart 
City”-toepassingen zoals meldingen via de 
gemeenteapp. We evalueren wat werkt en 
passen aan wat beter kan. Zo komen we tot 
een gedragen beleid en laten de energie en 
goede ideeën die er in Merchtem zijn niet 
verloren gaan.

merchtem.cdenv.be



Een warme gemeente! 
» 
Een gemeente op maat van mensen is een zorgzame 
gemeente. Rusthuis en serviceflats zijn sterke punten, 
maar sociale woningen en starterswoningen zijn werk- 
punten. CD&V plus wil ervoor zorgen dat je net dat beetje 
hulp kan krijgen om wat makkelijker je “plan te trekken”.

We voeren een beleid 
gericht op voldoende 
capaciteit in scholen en 
kinderopvang.

Sociale diensten bundelen 
in een echt fysiek Huis van 
het Kind, met liefst ook een 
afdeling van Kind en Gezin.

Een ruilwinkel voor baby- 
spullen van 0 tot 3 jaar: leuk 
voor iedereen en helpt bij 
het opsporen en voorkomen 
van kinderarmoede.

Een pamperbank verzamelt 
overschotten van luiers en 
verkoopt ze voordelig aan 
wie dat nodig heeft.

Parkeerkaarten voor 
zorgverleners zorgen voor 
vlottere verpleging en 
doktersbezoeken.

De zorgcoach wijst je vlot 
de weg naar aangepaste 
zorg en helpt met de 
papieren.
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Merchtem mag fier zijn op een sterk verenigingsleven, met 
tal van jeugd-, sport-, muziek-, ouder-, en culturele 
verenigingen. De lijst is echt eindeloos. Steeds meer 
mensen starten ook een evenement of zaak met een 
maatschappelijke relevantie. CD&V plus is ongelooflijk blij 
met al dat leven in Merchtem en we willen dan ook een 
gemeentebestuur dat dit ondersteunt. Organiseren en 
inspireren doen onze verenigingen zelf het best; de taak van 
de gemeente is vooral faciliteren en ondersteunen.

• Een polyvalente zaal voor middencapaciteit evenementen
• Verderwerken aan herbestemming van de kerken in Brus- 
segem en Peizegem voor school, cultuur of verenigingen.
• Gereedschap, fietsen en speelgoed uitlenen in de bib.
• Makkelijker evenementen organiseren met een beter e-
loket en snellere behandeling van aanvragen.
• Wiebeltje eens per vakantie op verplaatsing in de 
deelgemeenten zorgt voor vernieuwde aantrekkingskracht.
• De leiding van de jeugdbewegingen moet tijd hebben voor 
hun echte taak, verplicht zwerfvuil rapen is daar niet bij. 
Subsidies krijgen ze voor hun inzet voor onze kinderen!
• Een permanente oplossing voor de huisvesting van JH Ifi.

Ook onze handelaars zorgen ervoor dat er van dag tot dag 
leven is in Merchtem. Zonder winkels is het centrum ook 
maar dood. Samen met hen werken we aan een beter 
mobiliteitsbeleid. We voorzien een aanspreekpunt bij het 
gemeentebestuur en bieden ondersteuning. We voeren een 
aankoopbeleid dat lokale handelaars ook een kans geeft op 
intekenen. In de stationsomgeving, of zelfs het 
stationsgebouw, voorzien we plaats voor lokale 
ondernemers of creatievelingen (pop-ups). We brengen 
boer en burger meer met elkaar in contact, bijvoorbeeld door 
een subsidie voor het organiseren van boerderijvakanties.

Meer info? Je vindt het op merchtem.cdenv.be

Een Merchtem dat
bruist van leven!
»



“Veiligheid? 
Dat moet 
vooral 
efficiënt!”
»

Veiligheid heeft de laatste 
tijd enkel aan belang 
gewonnen. CD&V plus wil de 
ogen niet sluiten voor de 
veiligheidsproblematiek, 
maar we willen ook geen 
onnodig onveiligheidsgevoel 
creëren. Daarom werken we 
aan concrete maatregelen 
voor specifieke problemen:

• Lokfietsen met een GPS-
tracker en camera's tegen 
fietsdiefstallen.
• Een “slimme” camera 
(ANPR), maar wel tijdelijk en 
mobiel voor b.v. sluip- 
verkeer, inbraakgolven,... 
We willen niet constant 
iedereen in de gaten houden.
• BuurtInformatieNetwerken 
(BIN’s) kunnen nuttig zijn, 
maar b.v. ook een buurt- 
WhatsApp-groep. Samen- 
werking met de politie is 
hierbij noodzakelijk!

Het veiligheidsgevoel is ook 
een subjectief gegeven: het 
verbeteren van de 
zichtbaarheid door b.v. het 
snoeien van struiken, een 
propere omgeving, het 
vervangen van kapotte 
straatverlichting,… zorgen 
voor een groter gevoel van 
veiligheid.

Zwerfvuil en sluikafval zijn 
ook een doorn in het oog. We 
gaan ze tegen door de 
groenfractie op het 
recyclagepark gratis te 
maken, en bij (ver)bouw- 
aanvragen door particulieren 
een saldo van 100kg. gratis 
sloopafval te geven. Soms 
helpt alleen straffen: 
sluikstort willen we meer 
bestraffen met GAS-boetes. 
Tot slot blijven we de 
vrijwillige zwerfvuilophalers 
ondersteunen!

Onze kandidaten voor 
de weg vooruit
» 
Onze lijst is een afspiegeling van wat er leeft en beweegt 
in Merchtem; jong en oud, Merchtem, Brussegem, 
Peizegem, Hamme en Ossel.

Wout Junius. Op 14 
oktober 18 jaar en 3 dagen. 
Student toegepaste 
informatica. Monitor bij 
Kazou. Netflix & chill.

Magda De Roy. Vrijwilliger 
en sociaal geëngageerd. 
Merchtemnaar in hart en 
nieren. Mama en oma.

Kris Willocx. Advocaat, 
woont in Peizegem. Geeft 
les aan Syntra. Vindt nog 
tijd om een moestuin te 
onderhouden.

Ann Tambour. 
Verpleegkundige palliatieve 
zorgen. Mama van 2, oma 
van 1. OCMW-raadslid.

Jente Lombahe. Student 
sociaal werk. Houdt van 
Lise, citytrips, kamperen, en 
Italiaanse keuken. Heeft 
een bruine gordel judo.

Mieke Abbeloos. 
Zelfstandig bloemist. Mama 
van 4. Actief in Markant en 
Unizo. OCMW-raadslid. Kan 
tijd tevoorschijn toveren.
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Een Merchtem op mensenmaat? 
Daar zorgen we samen voor!
Wat Merchtem een bruisende, warme gemeente 
maakt, dat zijn vooral de Merchtemnaren. De vele grote 
en kleine verenigingen die zorgen dat je altijd wel 
ergens terecht kan voor sport, cultuur, ontspanning,... 
CD&V plus wil de komende zes jaar vooral samen met 
jullie aan het beleid werken en maakt van inspraak en 
participatie een speerpunt. Van hondenlosloopweiden 
tot complexe regelgeving over stedenbouw, we willen 
naar jullie luisteren en samen met jullie aan Merchtem 
werken. We willen wél een gemeentebestuur zijn dat 
zijn verantwoordelijkheid opneemt, ideeën aanrijkt en 
mensen in beweging brengt. Hier lees je alvast wat wij 
zoal willen doen om Merchtem een warme, bruisende 
gemeente te laten blijven waar je echt thuis kan zijn! 
Meer details vind je op merchtem.cdenv.be.

Als inwoner van Merchtem ben jij het best geplaatst 
om suggesties en opmerkingen te geven op onze visie. 
Spreek gerust iemand aan van ons, deel je mening op 
onze sociale media, kom eens langs in ons CD&V plus-
café of stuur een mailtje naar het onderstaande 
mailadres.

cdenvmerchtem@gmail.com

Voor een Merchtem
waar we thuis zijn!
» 




