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 Eedaflegging als Vlaams Parlementslid 

 
Het Vlaams Parlement is op 17 juni 2014 
voor het eerst bijeengekomen na de 
verkiezingen van 25 mei. 
 
Nadat het parlement de verkiezingen 
geldig verklaarde en de geloofsbrieven 
werden goedgekeurd, legde Marius 
Meremans grondwettelijke eed af als 
Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
 
De komende vijf jaar bouw ik verder aan 
de thema’s die ik reeds in de vorige 
regeerperiode ter harte nam, met 
natuurlijk ook een focus op onze 
regionale dossiers. 
 

Graag dank ik nogmaals al onze 
kiezers voor hun vertrouwen!  
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 Parlementair werk 

 

 
 
Verandering voor vooruitgang – De Vlaamse N-VA fractie groeide van 17 tot 43 parlementsleden. 
 
Het hoogste orgaan van het Vlaams Parlement is de plenaire vergadering maar wat velen niet weten 
is dat het voorbereidende werk, zoals hoorzittingen en debatten, plaatsvindt in de commissies. 
Commissies zijn kleinere bijeenkomsten die handelen over bepaalde beleidsdomeinen. De minister 
kan er worden ondervraagd, decreetvoorstellen worden besproken, het middenveld kan worden 
uitgenodigd voor een hoorzitting, enz. 
 

COMMISSIE FUNCTIE 

Cultuur Jeugd Sport Media Effectief Lid 

Cultuur Jeugd Sport Media Commissiecoördinator 

Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Stedenbeleid 

Effectief lid 

Landbouw, Visserij, Plattelandsbeleid Plaatsvervangend lid 

Brussel, Vlaamse rand Plaatsvervangend lid 

 
Indien u meer wil weten over de parlementaire initiatieven van Marius kan u steeds terecht op  
www.mariusmeremans.be/parlementair-werk  
Heb je zelf een beleidsvoorstel? Mail naar: marius.meremans@vlaamsparlement.be  
 

 Het Vlaams letterenbeleid 

 

Zijn boeken passé? Marius meent van niet.  

Tijdens het werkbezoek aan de Frankfurter Buchmesse op 9 
oktober 2014 nam Marius uitvoerig de tijd om in gesprek te gaan 
met uitgeverijen en auteurs. Wat opviel tijdens deze contacten 
was, ondanks de alomtegenwoordige besparingen, het 
enthousiasme waarmee de sector de lopende uitdagingen wil 
blijven aanpakken. Zowel de dalende boekenverkoop als de 
intrede van het e-boek kregen ondertussen ook de aandacht van 
het parlement. Marius brak immers de laatste maanden 
meermaals een lans ter bescherming van het boekenvak.  
 
- Een gereglementeerde boekenprijs  in het Vlaams 

regeerakkoord. 

- Aandacht voor de opmars van e-boeken. 

- Extra steun voor vertalingen van talentvolle non-fictie schrijvers. 

- Aandacht voor de enige Vlaamse bibliotheekopleiding op 

masterniveau. 

 

http://www.mariusmeremans.be/parlementair-werk
mailto:marius.meremans@vlaamsparlement.be


 Wateroverlast Denderbekken  
 

Na het actuadebat over de Dender wordt er nu vooruitgang geboekt.  

De eindrapportering van commissie integraal waterbeleid (n.a.v. de opvolging overstroming in 2010) 
komt met concrete acties voor 
onze regio, de Denderstreek.  
 
De opwaardering van de Dender 
stroomafwaarts richting Aalst zit 
nog steeds in de studiefase maar 
er wordt vooruitgang geboekt om 
de Dender bevaarbaar te maken 
voor schepen tot 1350 ton (Klasse 
IV). 
 
Nog dit jaar wordt gestart met de 
opmaak van bestekken voor de 
baggerwerken op de Dender die 
prioritair zijn omwille van scheepvaartdoeleinden  en/of hydraulische doeleinden. 
 
Er is zeker progressie en over afzienbare tijd zullen de werken ook zichtbaar worden op het terrein 
maar we zijn er nog niet. De vooropgestelde acties geven aan dat de Denderproblematiek hoog op de 
agenda van de Vlaamse Regering staat. 
 

 Jeugdbeleid 

 

Bij de bespreking van de beleidsnota jeugd sprak Marius de minister aan op het feit dat het 
‘masterplan bivakplaatsen’ kan worden opgemaakt op basis van bestaande studies. Hierbij moet er 
voldoende aandacht zijn voor de regionale spreiding van bivakplaatsen. Net nu de provincie de 
Abdijschool wil afstoten als jeugdvormingscentrum en ook in Opdorp een bivakhuis de deuren sluit, 
is het belangrijk dat onze onderbedeelde regio aandacht krijgt bij de regionale spreiding. 
 
In de commissie jeugd van 23/10/2014 herinnerde Marius de minister eraan voldoende aandacht te 
schenken aan de onderstaande passage over jeugdparticipatie in het regeerakkoord. “Alle overheden 
moeten kinderen en jongeren actief betrekken bij hun beleid, hen erover informeren en garanties 
inbouwen opdat kinderen en jongeren hun rechten gewaarborgd weten en hun stem wordt gehoord. 
We stimuleren de inspraak van kinderen en jongeren in het lokale jeugdbeleid.” – Regeerakkoord 
p.164 
 
 

 In de media 

 

 

De overstroming van 2010 

Appels verdient een kunstwerk 
 
“Een goed initiatief, maar toch jammer dat op deze rotonde te Appels niet opnieuw wordt 
voorzien in een al of niet tijdelijk kunstwerk. Dendermonde bezit genoeg creatievelingen  om hier 
aan de slag te gaan.” aldus Marius Meremans, Vlaams volksvertegenwoordiger en raadslid. 

In Het Laatste Nieuws, 30 juli 2014 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

We noemen dit de Dodentocht 
 
"Het is niet te begrijpen dat dit fietspad er zo 
blijft bijliggen, het is één van de belangrijkste 
toegangen tot de stad en dagelijks maken er 
honderden fietsers gebruik van. De geplande 
heraanleg van de Gentsesteenweg mag toch 
niet langer aanslepen." – zegt Marius Meremans 
 

In Het Laatste Nieuws, 27 sept 2014 

 
 

 

 

Brandweer vraagt duidelijkheid over bijpost Oudegem 
 
Volgens oppositiepartij N-VA is het vertrouwen tussen de brandweermannen en de burgemeester 
weg. “Dit baart ons zorgen”, zegt  Marius Meremans, Vlaams volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid voor N-VA. “De burgemeester is het hoofd van de brandweer. Het lijkt ons beter 
dat de burgemeester het onderzoek naar de performantie van Oudegem uit handen geeft. 
Dringende eisen van de brandweerinspectie worden na een jaar zelfs nog niet voorbereid. De 
recentste uitvlucht luidt dat men eerst de post moet evalueren.” 
 

In Gazet van Antwerpen, 23 oktober 2014 

 
 

 

 

Fietspad Gentsesteenweg 



 

 
 

 

 Nieuwe parlementaire medewerker 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 Naam:  Ward Vranken 

 Leeftijd:  27 jaar 

 Woonplaats:  Buggenhout 

 Opleiding:  Leraar secundair 

onderwijs, Master educatieve studies 

 Burgerlijke stand: verloofd 

 Over mij: interesse in jeugd-, cultuur-, 

milieubeleid. Hecht veel aandacht aan 

participatie, inspraak en actief 

burgerschap 

 

Meremans wil respect voor religieuze boodschap binnen VRT 
 

Minister Gatz liet eerder al verstaan dat hij de uitzendingen van levensbeschouwelijke derden op de 
openbare omroep kritisch tegen het licht wil houden. De uitzendingen hebben een heel select 
publiek en de erkenning van de verenigingen loopt eind 2015 af. Het plan is om de verschillende 
levensbeschouwelijke strekkingen te integreren in de algemene programma's van de VRT. Dat staat 
zo te lezen in de beleidsnota van de mediaminister. "We begrijpen dat die bezorgdheid leeft. We 
moeten dat rustig bekijken en overleg plegen." zegt Marius Meremans. 

De Morgen, 13 november 2014  

 
 

 

 

Actuele vraag over de aangekondigde 
rondetafelconferentie over cultuur in Brussel met 
alle bevoegde ministers  
 
“… Daarbij zijn onze instellingen, zoals het 
regeerakkoord zegt, de culturele Vlaamse 
ambassadeurs. Die link met Vlaanderen moet wel 
blijven behouden.” 
 
“… Als dat gaat over gemeenschapsoverschrijdende 
initiatieven, kunnen we daarin meegaan. Maar als 
het gaat over meer geld, op de vraag van minister 
Reynders voor de biculturele instellingen, lijkt het 
me ook logisch dat we vanuit Vlaanderen meer 
inspraak kunnen krijgen. “ – Marius Meremans. 
 

Villa politica, 19 november 2014 

 
 

 

 

Naar een nieuw decreet Sociaal Cultureel Werk?! 
 
Marius Meremans (N-VA) stelde de vraag naar de relevantie van de opdeling van de sector in verschillende 
werksoorten. De nadruk op nieuwe verenigingsvormen is positief, er is volgens Meremans immers een 
innovatie van onderuit bezig. Tegelijk stelt hij de vraag wat de sector zelf wenst en erkent hij de expertise in 
het sociaal-cultureel werk.  

www.fov.be  
 

 
 

 

 Ward Vranken (27) uit Buggenhout is 
de nieuwe persoonlijke medewerker 
van Vlaams volksvertegenwoordiger 
Marius Meremans uit Dendermonde. 
Vranken is voormalig jeugdwerker bij 
jeugdhuis Zenith. Hij was actief bij 
Scouts & Gidsen Vlaanderen en de 
Jeugdraad van Buggenhout. Hij zal 
vanaf nu dagelijkse ondersteuning 
bieden aan het parlementaire werk van 
Marius.  
 

http://www.fov.be/


 In beeld 

 

   
 

   
 

 
 

 
 

Trefdag Jong N-Va: Debat over nut en belang van 
provinciale structuren 22 november 2014 

Streekbierenavond N-VA Buggenhout  
7 november 2014 

11 juliviering N-VA Dender  

Verkiezing arrondissementeel bestuur N-VA Dender 26 oktober 2014 

Bezoek Medialaan – VTM 21 november 2014 

Debat Federatie van Organisatie voor Volksontwikkelingswerk   
#SCVW 9 september 2014 



 Contactgegevens: 
 
Marius Meremans 
Vlaams volksvertegenwoordiger - gemeenteraadslid in Dendermonde 
 
Vlaams Parlement | HVV lokaal N.4.41 
Leuvenseweg 86 - 1011 Brussel 
 
telefoon: 02 552 42 24  
gsm: 0473 34 30 76  
e-mail: marius.meremans@vlaamsparlement.be 
vernieuwde website: www.mariusmeremans.be 
 
Je kan Marius ook volgen op twitter en facebook: 

 
https://twitter.com/mariusmeremans                         https://www.facebook.com/marius.meremans 
 

 

http://www.mariusmeremans.be/
https://twitter.com/mariusmeremans
https://www.facebook.com/marius.meremans
http://www.google.be/url?q=https://blog.twitter.com/&sa=U&ei=BcQ6U66oDqSCzAPd9oCIBQ&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNEI3QYX6aE4QAUMmLxCpspcVPk-IA
http://www.google.be/url?q=http://likesreviewer.com/&sa=U&ei=W8Q6U8aTN4bRywP4mIHgDQ&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNF1NY0FDMaoVX-78J6TeclUbXg6Uw

