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 Marius op de 4

de
 plaats voor het Vlaams Parlement 

 
 

Op zondag 25 mei zijn er verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de 

Kamer en Europa. Marius Meremans staat als uittredend Vlaams 

parlementslid op de 4
de

 plaats voor het Vlaams Parlement. Samen 

met de hele Oost-Vlaamse ploeg is hij hard gemotiveerd om van deze 

verkiezingen een succes te maken.  

 

“ Tijdens de voorbije 5 jaar bewees N-VA in de Vlaamse regering dat ze 

wel degelijk bestuursverantwoordelijkheid kan opnemen. We zorgden 

voor een  begroting in evenwicht, een slankere overheid, minder 

administratieve lasten, meer jongeren en ouderen aan de slag en een 

onderwijshervorming die mensen centraal stelt en niet structuren. Maar 

we moeten blijven werken én veranderen om ook onze kinderen een welvarende toekomst te geven. Daarom 

moeten we nú kiezen voor verandering, ” meent Marius. 
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 Procedure voor aanstelling OCMW-raadsleden eenvoudiger 

 

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 deden er zich heel wat problemen voor bij de verkiezing en 

installatie van de nieuwe OCMW-raden. Dankzij een voorstel van decreet van Marius Meremans wordt de 

procedure nu eenvoudiger. 

 

De bestaande procedure van de getrapte verkiezing leidde tot heel wat onduidelijkheden. De aanduiding van 

de OCMW-raadsleden verliep tot hiertoe via een stemming op de installatievergadering van de gemeenteraad. 

Elk gemeenteraadslid beschikte over een aantal stemmen waarmee men een OCMW-raadslid kon verkiezen. 

Hier en daar werden daarbij fouten gemaakt die achteraf tot betwistingen leidden. 

 

 

Het decreet dat werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement 

maakt de verkiezing heel wat eenvoudiger. Een formule laat toe 

om het aantal OCMW-raadszetels per fractie te berekenen. Het 

aantal zetels zal met deze formule in overeenstemming zijn met 

de verhoudingen in de gemeenteraad. Door middel van een 

gezamenlijke voordrachtsakte zal elke politieke fractie op 

voorhand weten over hoeveel OCMW-raadszetels zij zal 

beschikken. 

 

 

Kleinere partijen 

 

Ook met de kleinere partijen werd rekening gehouden. Via een systeem van lijstverbinding zullen zij meer kans 

hebben op een zitje in de OCMW-raad. Lijstverbinding is het mechanisme waarbij twee of meer partijen 

afspreken om apart naar de kiezer te trekken, maar daarna hun eventuele reststemmen laten samentellen. Zo 

staan ze na de verkiezingen sterker bij de verdeling van de restzetels. Samen halen ze er immers meer dan elk 

apart. 

 

Marius Meremans, de initiatiefnemer van dit decreet: “Ik ben zeer blij dat we voor het einde van deze 

legislatuur nog een oplossing hebben kunnen vinden voor het ingewikkelde systeem van de aanstelling van de 

OCMW-raadsleden. In het belang van de gemeenten en OCMW’s hebben we ervoor gezorgd dat de procedure 

duidelijker en transparanter wordt.” 

 

 

 
 In cijfers 

 

 

De Vlaamse film lonkt steeds meer naar het buitenland. Sinds vorig jaar ondersteunt minister van Cultuur 

Joke Schauvliege ook de distributie van Vlaamse films in het buitenland. Marius Meremans vroeg naar een 

evaluatie ervan. Er werden 6 aanvragen ingediend, waarvan er 3 gunstig werden beoordeeld. In totaal werd 

er 33.385 euro ondersteuning gegeven. Een belangrijk aandeel ging naar de promotiecampagne van The 

Broken Circle Breakdown  in de VS en Canada. 

 
Op maandag 27 januari 2014 was de ‘nieuwe’ Scheldebrug in Temse opnieuw stuk. Sinds de ingebruikname 

van de brug in 2009 zijn er al +/- 20 defecten geweest. Marius Meremans vroeg de bevoegde minister 

Crevits naar de reden. Het bleek om een nieuw probleem te gaan. De storing was het gevolg van een 

kortstondige overbelasting van een motor, nodig om de brug te draaien. De minister beloofde alle 

elektromechanische technieken en installaties in 2014 na te kijken en te optimaliseren. 

 



 

 
 Aanpak wateroverlast Denderbekken: stappen gezet maar het gaat traag 

 

 
Het was het VRT-journaal dat begin januari met het ‘zandzakkenfilmpje’ de waterbeheersingsproblematiek 

in het Denderbekken nog eens onder de aandacht bracht. Drie jaar na de overstromingen zijn er weliswaar al 

een aantal maatregelen genomen en zijn bepaalde procedures lopende. Toch kunnen de omwonenden er 

nog steeds niet helemaal gerust in zijn. 

 

De Denderregio is een waterrijk gebied, met heel wat toeristisch potentieel. Maar ondanks die natuurpracht 

leeft bij de omwonenden de vrees voor hevige regenval, waarbij nieuwe overstromingen op dit moment niet 

uit te sluiten zijn.  
 

Iedereen is het er over eens dat het Denderbekken met 

een historische achterstand kampt. De sluizen en 

stuwen functioneren met een achterhaalde technologie. 

Sinds november 2010 zijn er beslissingen genomen om 

wateroverlast te vermijden, preventief aan te pakken en 

bij noodweer beter op te treden. Maar is hiermee het 

gevaar geweken? 

 

 

Tempo te traag 

 

“De N-VA steunt het gevoerde beleid. De modernisering van de 

stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen wordt voorbereid. Aalst en Geraardsbergen staan gepland voor 2014. 

We hebben begrip voor de procedures die moeten gevolgd worden. Maar we kunnen er niet naast dat het 

tempo vrij laag ligt en de vooropgestelde data niet worden gehaald,”, zegt Marius Meremans. 

 

Meremans dringt erop aan om sneller over te gaan tot de 

realisatie van de andere stuwen. Het effect is immers pas 

volledig als alle stuwen gemoderniseerd zijn. Daarnaast 

vraagt hij zich af of er niet moet op zoek gegaan worden naar 

bijkomende maatregelen. Zoals bv. het waterpeil gedurende 

een langere periode verlagen. 

 

“Ik deel de bezorgdheid van de omwonenden. De Dender mag 

niet aan onze aandacht ontsnappen,” aldus Meremans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds meer bibliotheekfilialen worden gesloten. Volgens cijfers van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 

waren er in 2006 nog 472 uitleenposten. In 2012 werden er 375 geteld. In 2013 zet deze dalende trend zich 

door en ongetwijfeld zal deze zich in de toekomst, misschien zelfs nog sterker, doorzetten. Ook in 

Dendermonde werden 6 filialen gesloten. Marius Meremans pleitte zowel in de gemeenteraad als in het 

Vlaams Parlement voor een blijvende laagdrempelige werking. 

 

 

Zandzakjes langs de Dender in 

Overboelare  (foto VRT). 

De overstroming van 2010. 



 Meer steun en waardering voor Vlaamse musical 

 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief werd er op vraag van Marius Meremans een hoorzitting rond de 

toekomst van musical georganiseerd. Er werd gedebatteerd op basis van een nota die door de adviesraden 

en de beoordelingscommissie werd opgesteld. 

 

Uit die nota blijkt dat Vlaams minister van Cultuur Joke 

Schauvliege de voorbije legislatuur weinig toekomstvisie 

ontwikkeld heeft voor de Vlaamse musical.  Nochtans is er 

veel kennis, creativiteit en talent aanwezig in Vlaanderen. De 

N-VA wil dat die inzet gewaardeerd wordt, net zoals dat 

gebeurt in andere landen.  

 

Marius Meremans: ‘De overheid moet kleine en grote 

producties steunen, eventueel in samenwerking met private 

partners in binnen- en buitenland. Wij vragen wel dat ze 

erover waakt dat er heldere afspraken zijn en transparantie 

over de besteding van haar subsidies.’  
 

Beleid op twee sporen 

 

Voorts pleit N-VA voor een beleid op twee sporen. ‘Twee componenten zijn belangrijk om de diversiteit te 

garanderen: enerzijds een cultuur-economische poot, anderzijds een meer artistieke pijler. Voor ons moeten ook 

grootschalige kwaliteitsvolle commerciële musicals een zekere risicogarantie kunnen genieten. Daarnaast willen 

we via subsidies de creatie stimuleren van artistiek meer gedurfde, hoogstaande musicals.’ 

 

Marius Meremans hoopt alvast om het dossier in de volgende legislatuur verder te kunnen opvolgen. 

 

 

 

 
 Marius in de pers 

 

 

 

 

 

 

 

“@mariusmeremans: ‘Vlaamse overheid heeft van niemand lessen te krijgen inzake efficiëntie, en al zeker 

niet van het federale.” 

 
Maarten Goethals, journalist van De Standaard citeert Marius op twitter, 12 maart 2014 

 

“ 'Het is jammer dat het loopparcours zo slecht onderhouden wordt', zegt Marius Meremans. 'De Finse piste, 

die er nu ligt rond de sporthal, is veel te kort en niet verlicht. Wij vragen een regelmatig onderhoud van het 

loopparcours en een uitbreiding van de Finse piste én een duidelijke visie over de huidige atletiekpiste, die er 

ook weer verwaarloosd bijligt.'” 

 
In Het Nieuwsblad, 6 februari 2014 

“Het stadsbestuur van Dendermonde zou dan misschien toch steun verlenen aan de animatiefilm Bayard. 

Voormalig schepen van Cultuur Marius Meremans (N-VA) wil de zaak voorleggen aan het Ros Beiaardcomité 

en op de volgende raadscommissie cultuur.” 

 

In Het Laatste Nieuws, 8 maart 2014 

 



 Het parlementaire rapport van Marius 

 

 

Aan het einde van een legislatuur worden traditioneel de rapporten opgemaakt van de parlementsleden. 

Ook Marius Meremans ontsnapte niet aan het strenge oordeel van de media. Ondanks de korte tijd dat hij in 

het parlement zetelt waren de beoordelingen zeer positief. 

 

 

De Standaard 

 

De Standaard publiceerde op 26 maart het rapport van de parlementsleden. Marius kreeg een zeer 

verdienstelijke 6 op 10. De N-VA-fractie kwam als beste meerderheidsfractie uit de bus, met een score van 4,9 

op 10. 

 

Uit het rapport van Marius: 

 

“Meremans kwam begin 2013 in het Vlaams Parlement als 

opvolger van Lieven Dehandschutter en heeft zich in die korte 

tijd laten opmerken als een gemotiveerd, gedreven en actief 

parlementslid in de commissie Cultuur. Hij is een man met 

potentieel, maar ook op retorisch vak scoort hij beter dan 

gemiddeld. Een aanwinst voor het parlement.” 

 

 

De Morgen 

 

Ook in De Morgen kreeg Marius lof voor zijn werk in het parlement.  

Met 2,5/5 scoort hij merkelijk beter dan het gemiddelde (1,9/5) van alle Vlaamse parlementsleden. Het verdict 

klonk als volgt: 

 

“Pas sinds 2013 in parlement. Heeft zich in korte tijd gemanifesteerd op cultuur en doet dat lang niet slecht. 

Spring-in-‘t-veld die zijn mond durft te openen. Laat zich niet onder tafel praten. U ziet hem weldra terug voor 

een volledige legislatuur.” 

 

 

Parlementaire initiatieven 

 

 

Op de website van het Vlaams Parlement worden de parlementaire activiteiten van alle 124 Vlaamse 

volksvertegenwoordigers bijgehouden.  

 

 

Hieronder enkele cijfers die het parlementaire werk  

van Marius illustreren: 

 

Voorstellen van decreet   21    

Amendementen       69    

 

Actuele vragen en debatten    4  

Vragen om uitleg    12  

Schriftelijke vragen   37  

 

Tussenkomsten in de plenaire vergadering        26 

Tussenkomsten in de commissievergaderingen      100 

          

 

 

 

 



 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. 

Werkbezoek aan de Westhoek nalv ‘100 jaar 

Grote Oorlog ’14 – ‘18’. 

Bezoek aan de draaiorgelcollectie 

Ghysels in Kallo. 

Speech op het eetfestijn van N-VA 

Dendermonde. 

Aankomst in ‘Dwars door Dendermonde’ 


