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 Gevelrestauratie voor Scheepvaartmuseum Baasrode 

 
Het Scheepvaartmuseum in Baasrode krijgt voor de restauratie 

van haar gevel een premie van 79.427 euro. Dat goede nieuws 

vernam Marius Meremans van Vlaams minister van Onroerend 

Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). De Vlaamse overheid neemt 

daarmee het grootste deel van de restauratiekosten voor zich. De 

stad Dendermonde en de provincie Oost-Vlaanderen delen de 

overige kosten. 
 

“Het Scheepvaartmuseum heeft al een lange weg afgelegd. Mede 

dankzij een dynamisch team van vrijwilligers dat hier z’n 

schouders onderzet. De restauratie van de voorzijde zal een mooi 

visitekaartje worden,” meent Marius Meremans. 
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De gevel van het museum wordt  

gerestaureerd. 



 Een nieuw Kunstendecreet 

 
Het Kunstendecreet regelt de subsidieverdeling voor de professionele kunsten (o.a. theater, dans, beeldende 

kunsten, architectuur, muziek, …). De vorige subsidieronde in de kunstensector maakte snel duidelijk dat er 

nood was aan een evaluatie en vernieuwing van het decreet. Diverse hoorzittingen met de sector leverden 

genoeg stof om aan de slag te gaan. Een werkgroep van parlementsleden (N-VA, CD&V, sp.a en Groen) 

maakte werk van een nieuw decreet. Voor N-VA zat Marius Meremans mee aan tafel. 

 

Het decreet bevat een aantal belangrijke vernieuwingen. Zo zal de 

Vlaamse regering aan het begin van haar legislatuur in een visienota haar 

beleidsopties voor het kunstenlandschap moeten bepalen. Er wordt 

gezorgd voor een beter overleg tussen de diverse spelers en de 

verschillende niveaus.  Het nieuwe decreet voorziet ook instrumenten 

gericht op het stimuleren van ondernemerschap, de internationale 

promotie van kunstenaars en de aankoop van kunst. 

 

Verder vormen vijf functies voortaan het kader voor de ondersteuning van organisaties en kunstenaars: 

ontwikkeling (bv. levenslang leren en talentontwikkeling), productie (bv. het tot stand brengen van artistieke 

creatie), presentatie (bv. programmering en realiseren van een aanbod), participatie (bv. actief betrekken van 

deelnemers/publiek) en reflectie (bv. bespreken/evalueren/verdiepen van kunst). 

 

Tenslotte kan de groep van de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (de Vlaamse Opera en Ballet, de 

Singel, de Filharmonie, …) worden uitgebreid en krijgen enkele ondersteunende organisaties zoals het 

Kunstensteunpunt, het Vlaams Architectuurinstituut en het Kunstenloket een specifieke taak toegewezen. 

 

Geen verdere verfondsing 

 

“Principieel was het voor ons bij dit decreet zeer belangrijk dat ‘de 

politiek’ de eindverantwoordelijke bleef voor de subsidies in het 

Kunstendecreet”, zegt Marius Meremans. “Minister van Cultuur 

Joke Schauvliege (CD&V) wilde de subsidieverdeling oorspronkelijk 

toevertrouwen aan fondsen uit de sector zelf. Maar dat vindt N-VA 

niet de juiste weg. Voor kleine, homogene en goed afgebakende 

sectoren als de letteren en de film werkt dit wel. Verschillende 

disciplines komen er niet met elkaar in concurrentie. Het 

kunstenveld is echter te breed om dit aan de sector over te laten.”  

 

Het voorstel van decreet zal nu verder worden behandeld in het Vlaams Parlement en tegen het einde van het 

jaar ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

 
 In cijfers 

 

 

12 letselongevallen vonden er plaats op de Zeelsebaan in Dendermonde in de periode 2008 -2010. Dat blijkt 

uit cijfers van minister Hilde Crevits. Cijfers voor de periode 2011-2013 zijn nog niet beschikbaar. Er wordt 

reeds lang gevraagd om de weg veiliger te maken. Het stadsbestuur en de Vlaamse overheid plannen de 

aanleg van nieuwe fietspaden. Het studiebureau heeft een voorlopig ontwerp klaar. De startdatum van de 

effectieve werken is nog niet gekend. 

 

7 keer nam de Vlaamse regering de beslissing om een topambtenaar in dienst te houden nadat hij/zij de 

leeftijd van 65 jaar had bereikt. Daarnaast werkten er op datum van 31 maart 2013 14 personeelsleden 

ouder dan 65 jaar. Om de pensioenen betaalbaar te houden kunnen personeelsleden ervoor kiezen om 

langer in dienst blijven.  

 



 

 
 Nog wachten op uitvoering nieuwe projecten ‘De Dender Loopt’  

 
Via een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Hilde Crevits vroeg  Vlaams Parlementslid Marius Meremans 

(N-VA) een stand van zaken op van de voorbereiding van de resterende projecten van het initiatief “De 

Dender Loopt”. Het lijkt erop dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer alle herwaarderingswerken langs 

de Oude Dender in Dendermonde-centrum zullen 

uitgevoerd zijn. 

 
“De Dender loopt” is de overkoepelende naam voor een 

aantal concrete projecten die de heropwaardering van 

het traject langs de Oude Dender als doel hebben.  Het is 

een gezamenlijk initiatief van de stad Dendermonde en 

Waterwegen en Zeekanaal, dat van start ging in 2004. 

Ondertussen werden reeds twee deelprojecten 

gerealiseerd en is een derde in uitvoer. Het 

gerenoveerde Sas werd in 2009 geopend. In 2010 werd 

de bouw van een nieuwe Vlasmarktbrug voltooid. Voor 

de realisatie van “De Dender loopt” werd er tot nu toe  

4.103.669,06 euro uitgegeven.  
 

Voor het herinrichten van de wandelpaden langs de oevers, inclusief de heraanleg van het pleintje tussen de 

Vlasmarktbrug en de Bogaerdbrug tegenover het administratief centrum, is een studie lopende. Voor het 

herwaarderen en herinrichten van de omgeving van de De Bruynkaai moeten nog studies worden opgestart. 

Het project dat de aanleg van een steiger en een jachthaven tussen de Vlasmarktbrug en het Sas voorziet is nog 

niet opgestart. Voor dit project is ook nog geen budget vrijgemaakt.  

 

Heropening Gedempte Dender 

 

En dan is er nog het heropenen van de Gedempte Dender. Ook hierover is nog geen duidelijkheid. 

Marius Meremans: “In het verleden heeft de stad Dendermonde steeds 

gesteld dat dit pas kan worden gerealiseerd als er een alternatief is 

gevonden voor de parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen. Ook N-VA 

houdt dit standpunt aan. Het stadsbestuur liet aan Waterwegen en 

Zeekanaal NV weten dat het het realiseren  van een alternatief voor de 

parkeerplaatsen in de meerjarenplanning 2014 – 2019 op zijn technische 

en financiële haalbaarheid zal onderzoeken. De parkeerproblematiek in 

Dendermonde houdt heel wat mensen bezig. Ik hoop dan ook dat het 

stadsbestuur op korte termijn werk maakt van het onderzoek en zo 

klaarheid brengt in de plannen   voor het opnieuw openleggen van de 

Dender.” 

 

 

 

723 geladen schepen en 228 lege schepen opvarend en 211 geladen schepen en 731 lege schepen 

afvarend passeren er maandelijks langs het sas van Denderbelle.  Goed voor 410.557 ton aan goederen in 

2012. De Vlaamse overheid  heeft al een tijd plannen om de Dender tussen Dendermonde en Aalst op te 

waarderen. Zo kunnen er op het traject schepen tot 1350 ton varen. Wanneer de opwaardering zal 

gebeuren is nog niet geweten. 

 

11 gemeenten krijgen van de Vlaamse overheid samen 300.000 euro voor de bibliotheekwerking in de 

gevangenis(sen) op hun grondgebied. Sinds april 2010 is er in Dendermonde een gevangenisbibliotheek. Ook 

in de nieuwe gevangenis in Beveren zal er een bibliotheekwerking worden opgestart. 

 

 

“In 2010 werd de bouw van een nieuwe 

Vlasmarktbrug voltooid.”  

De parking ‘Gedempte Dender’. 



 Vlaanderen klaar voor ondersteuning van her- en nevenbestemming van 

kerken 
 
Vlaanderen telt meer dan 1.800 parochiekerken en bijkerken. Maar dit groot aantal parochiekerken 

contrasteert steeds meer en meer met de toenemende secularisering. Steeds minder mensen nemen deel aan 

de wekelijkse eucharistieviering. Het heeft als gevolg dat een aantal kerken minder of zelfs niet meer gebruikt 

worden. Het debat over medegebruik, nevenbestemming, herbestemming of sloop van de parochiekerk wordt 

daardoor in steeds meer gemeenten en steden gevoerd. 

 

Minister van Binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-

VA) stimuleert daarom de kerkraden en de lokale 

besturen om een toekomstvisie te ontwikkelen voor het 

geheel van de kerken op hun grondgebied. Volgende 

vragen kunnen daarbij worden gesteld: Zijn alle 

parochiekerken nog nodig? Kunnen sommige kerken de 

ruimtebehoefte van andere verenigingen invullen? Is de 

waarde en de toestand van de kerk voldoende groot om 

in te zetten op behoud en restauratie? Welke zijn de 

prioriteiten inzake onderhoud, herstel, restauratie? 

 

Subsidies 

 

In een nieuw ontwerp van decreet voorziet minister 

Bourgeois bovendien een aantal subsidies die de lokale visievorming hierover nog meer ondersteunen. Zo zal 

Vlaanderen de studies om her- of nevenbestemming te onderzoeken subsidiëren. Ook investeringen die 

gebeuren met het oog op een nevenbestemming komen voortaan in aanmerking voor een subsidie. 

Voorwaarden tot subsidiëring zijn dat het gaat om eigendommen van een gemeente-, provincie-, of 

eredienstbestuur, om een gebouw van eredienst en dat er een langetermijnvisie aanwezig is. 

 

Dit decreet werd besproken in het Vlaams Parlement en kon op de volle instemming van Marius Meremans 

rekenen. “De Vlaamse regering neemt hier een vlucht vooruit. Met dit decreet speelt ze al in op de oefening die 

heel wat lokale besturen de komende jaren zullen moeten maken. Vlaanderen staat alvast klaar om hen daarin 

te ondersteunen.” 

 

 
 Marius in de pers 

 

“ De belangrijkste uitdaging voor de verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen is de solidariteit en 

de sociale cohesie blijven versterken in een steeds meer geïndividualiseerde samenleving. ” 

 

In Wascabi, jaarmagazine over beleid en tendensen in het sociaal-cultureel werk. 

“ Ze proberen ons in de hoek te zetten van mensen met wie je niet kunt werken. Maar wij zij geen 

revolutionairen. Vlaanderen is Syrië niet, sprak het lokale Vlaams parlementslid Marius Meremans vooraf. ” 

 

In De Standaard, 3 september 2013  

nalv de aftrap van ‘Café bij Bracke en vrienden’ in Dendermonde.  

 

“ Het is ongehoord dat het Rode Kruis alle instellingen in Dendermonde moet aflopen om een oplossing te 

vinden en steeds een negatief of ontwijkend antwoord krijgt. De vrijwilligers staan altijd paraat bij alle 

mogelijke manifestatie sen hun inbreng bij rampen redt levens. We roepen het stadsbestuur op om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en samen met het Rode Kruis echt op zoek te gaan naar een waardige 

huisvesting. De bevolking kan er alleen maar wel bij varen. ” 

 

In Gazet Van Antwerpen, 4 juli 2013 

 

“Het groot aantal parochiekerken contrasteert steeds 

meer en meer met de toenemende secularisering”.  



 Aanpak wateroverlast Denderstreek: nog verder investeren 

 
Iedereen herinnert zich allicht nog de overstromingen in onze regio in november 2010. Een aantal 

burgemeesters uit de Denderstreek riepen de Vlaamse Regering, 2,5 jaar na de overstromingen, op om 

dringend werk te maken van een oplossing voor de problematiek. Meer bepaald vroegen ze om prioritaire 

maatregelen tegen de frequenter voorkomende overstromingen van de Dender en de Marke. 

 

Maatregelen 

 

Marius Meremans bracht nalv deze oproep de 

overstromingsproblematiek opnieuw ter sprake in het 

Vlaams Parlement. Minister Schauvliege antwoordde met 

een overzicht van de reeds genomen maatregelen. De 

sluizen van Aalst en Geraardsbergen worden nu ook 

versneld aangepakt. Verder zei de minister dat er 

voortdurend overleg is met de lokale besturen en met 

Wallonië. Het waterpeil in Wallonië wordt bv. verlaagd 

tijdens de wasperiode zodat de Dender zelf fungeert  als 

buffer. 

 

“Vlaanderen trekt jaarlijks heel wat euro’s uit voor het inperken van de wateroverlast. 5 miljoen euro per jaar 

voor de aanpak van de stuwen op de Dender alleen. Dat is een goede zaak. Het is evident dat een globale en 

gecoördineerde aanpak loont. Al dient er nog verder geïnvesteerd te worden om alle ongerustheid bij de 

bewoners weg te nemen”, aldus Marius Meremans. 

 

Marius Meremans zal de vinger aan de pols houden en de voortgang van het dossier blijven opvolgen.  

 

 

 
 Welke toekomst voor musical in Vlaanderen? 

 

Enige tijd geleden besliste Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) om Musical van Vlaanderen 

een projectsubsidie van 850.000 euro toe te kennen voor de opvoering van ‘Assepoester, het tamelijk ware 

verhaal’. Op die beslissing regende het achteraf reacties waarbij forse woorden niet werden geschuwd.  

 

Marius Meremans mengde zich op een constructieve 

manier in het musicaldebat. Voor N-VA is de essentie dat er 

een duidelijk verschil is en blijft tussen de structurele 

subsidies en de projectsubsidies. Het kan niet de bedoeling 

zijn om via deze laatste toch structureel te ondersteunen.  
 

“Of 850.000 euro veel geld is, is niet de discussie die moet 

gevoerd worden. De vraag is of we naar de toekomst toe 

willen inzetten op musical en hoe we dat willen financieren. 

Wellicht zijn projectsubsidies niet de beste manier om deze 

sector te benaderen. Dus moeten we zoeken naar andere 

manieren.” 

 

Daarop stelde Marius Meremans voor om in de Commissie cultuur van het Vlaams Parlement een 

gedachtewisseling te organiseren. De commissieleden kunnen dan samen met de minister en de belangrijkste 

actoren uit de musicalwereld nadenken over een toekomstvisie voor de Vlaamse musical. De collega’s stemden 

in met dit voorstel. Later dit najaar zal er in het parlement in dialoog worden gegaan met de sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 De overstromingen in november 2010. 



 In beeld 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

website: www.mariusmeremans.be 

 

Je kan Marius ook volgen op twitter en facebook: 

 

https://twitter.com/mariusmeremans 

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

 

 

Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen?  

Stuur dan een mailtje naar marius.meremans@vlaamsparlement.be. 

 

Marius deed het welkomstwoord tijdens het ‘Café 

bij Bracke en vrienden’ in Dendermonde. Werkbezoek aan de Frankfurter Buchmesse. 

Springen voor proper water tijdens de ‘Big Jump’. 

Leden en sympathisanten van N-VA Dendermonde op bezoek in 

het Vlaams Parlement. 


