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Nieuwe toekomst voor station Dendermonde
De plannen voor een nieuw station en de
opwaardering van de hele stationsomgeving zijn in
ontwikkeling. Om dit te realiseren was een
declassering van een deel van het stadspark, ook wel
het William Bruynincxpark genoemd, nodig. Marius
Meremans vernam van partijgenoot en Vlaams
minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (NVA) dat de minister de wijziging van de klassering
ondertekende.
“Stadsbestuur moet open en duidelijk over plannen
communiceren”
Zo zal de nieuwe stationsomgeving eruit zien.

In de plannen zijn een ondergrondse parking, een betere
mobiliteitsaansluiting voor fietsers, voetgangers, auto’s en openbaar vervoer, de opfrissing van het oude
stationsgebouw, kantoorruimte en een groene zone opgenomen. Marius Meremans begrijpt de
koudwatervrees voor dit project en roept het stadsbestuur van Dendermonde daarom op om hierover open en
duidelijk te communiceren.

Hervorming OCMW-raadsverkiezingen op komst
Samen met enkele andere collega’s bracht Marius Meremans de problemen en fouten die werden
vastgesteld bij de jongste OCMW-raadsverkiezingen in het parlement ter sprake. Momenteel worden enkele
hervormingen voorbereid.
De OCMW-raadsleden worden, via een vrij complex, stemsysteem, verkozen door de gemeenteraadsleden op de
installatievergadering van de gemeenteraad. In een grote meerderheid van de gemeenten verliep alles zonder problemen
en gingen de OCMW-mandatarissen aan de slag. Toch stelden de Raden voor Verkiezingsbetwistingen in de verschillende
provincies onregelmatigheden vast.
Leren van Wallonië
Minister Bourgeois liet weten dat hij wenst af te stappen van de
ingewikkelde stemprocedure voor de OCMW-raden. In plaats daarvan zou
er een evenredige vertegenwoordiging van de gemeenteraad in de
OCMW-raad komen. Zo weet men onmiddellijk na de verkiezingen hoe de
verdeling in de OCMW-raad er zal uitzien. Een dergelijk systeem wordt in
Wallonië al toegepast.
Verder vond de minister de sancties die het huidige decreet voorziet voor
de vastgestelde onregelmatigheden niet evenredig aan de gemaakte
fouten. Bovendien kan de sanctie leiden tot een situatie van
onbestuurbaarheid. Marius Meremans wees erop dat dat niet wenselijk is en ook niet de bedoeling van de regelgeving kan
zijn. Ondertussen werd reeds een voorstel van decreet door het parlement goedgekeurd dat situaties van
onbestuurbaarheid moet vermijden.

Daarnaast stemden ook de verschillende interpretaties en motivaties van de provinciale Raden voor
Verkiezingsbetwistingen naar aanleiding van deze problemen tot nadenken. Marius Meremans steunt het voorstel om te
komen tot één bestuursrechtscollege dat oordeelt over alle verkiezingsbetwistingen. Hierdoor wordt een uniforme
rechtspraak verzekerd.
Realisatie
Al deze voorstellen zullen nu verder worden uitgewerkt. Marius Meremans kijkt uit naar de realisatie van deze hervorming
en zal dit van nabij blijven opvolgen.

In cijfers
9 januari 2013 is de dag waarop Marius Meremans de eed aflegde als Vlaams parlementslid
25 bestuursleden telt het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Dendermonde, waaronder 9
gemeenteraadsleden, 3 OCMW-raadsleden en 1 provincieraadslid
626 ROB (Rustoord voor Bejaarden) - en 370 RVT (Rust- en Verzorgingtehuis) - bedden telt Dendermonde
momenteel, volgens de recente cijfers van minister Jo Vandeurzen

65.253.335 euro is het totaal bedrag dat gemeenten in 2010 uitgaven aan verzekeringen, volgens cijfers die
Marius Meremans opvroeg bij minister Bourgeois

Worden veerdiensten betalend?
In onze regio zijn er heel wat veerdiensten, die wandelaars en fietsers gratis
van de ene naar de andere kant van het water brengen. In Dendermonde
hebben we het veer Appels - Berlare en Baasrode - Moerzeke,
buurgemeente Hamme heeft daarnaast nog 3 andere veren. Groot was dan
ook de ophef bij de gemeentebesturen, burgers en gebruikers toen de
intentie van NV Waterwegen en Zeekanaal bekend werd om de
veerdiensten betalend te maken.
Marius Meremans vroeg in het parlement aan Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits meer uitleg over deze
plannen.
Hij vernam dat W&Z op zoek is naar extra financiering. Die extra middelen worden gezocht om bijkomende investeringen te
doen, investeringen in toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen, in vlottende steigers, in nieuwe veren, enz. Het
resulteerde in een onderzoek waarbij het idee is geopperd om de veren niet langer gratis te houden.
“Niet de bedoeling om de veren betalend te maken”
Voor de minister kan er alvast geen sprake zijn van het verminderen van het aanbod en het terugdringen van de
dienstverlening die de veren vandaag bieden. Ook gaf ze aan dat het wat haar betreft niet de bedoeling is om de veren
betalend te maken. Toch stelt dit antwoord maar ten dele gerust. Er is immers nog geen definitieve beslissing genomen.
W&Z zal een overleg organiseren met de gemeenten en provincies. Daarbij zal bekeken worden waar die extra middelen
kunnen gevonden worden. Het blijft dus voorlopig afwachten wat de conclusie van die overlegronde zal zijn.
Niettegenstaande de geruststellende boodschap blijft het voor
Marius Meremans een ‘veerpont’ te ver om de bijkomende
middelen te vinden bij de gebruikers of de gemeenten.

“Gebruikers en gemeenten niet
laten betalen voor veerdiensten”

Gaat Dendermonde ook “Rap op stap”?
Mensen met een beperkt budget kunnen sinds kort terecht in het “Rap op Stap”-reisbureau in Lokeren.
Marius Meremans pleit ervoor om dit initiatief ook naar Dendermonde te brengen.
Het initiatief “Rap op Stap” is een vrijetijds- en reisbureau voor
mensen met een klein inkomen. Rap op Stap geeft advies en regelt
de boeking. In Limburg was het reeds een succes. Via z’n
parlementair werk vernam Marius Meremans dat er dit voorjaar
een “Rap op Stap”-bureau komt in het ontmoetingshuis Moazoart in
Lokeren. Daarmee heeft Lokeren de primeur in Oost-Vlaanderen.
Interesse voor Dendermonde
Ook voor Dendermonde kan een dergelijk initiatief een meerwaarde
betekenen. Niet iedereen in onze stad heeft de mogelijkheden om
te genieten van ontspannende activiteiten, soms speelt het
inkomen hierin een beperkende rol. In een reactie op het voorstel van Marius Meremans liet de projectcoördinator
enthousiast weten dat hij zijn ondersteuning zeker wil aanbieden. Het is nu aan het OCMW en de lokale sociale partners om
hier werk van te maken.

Marius in de pers
« Bien sûr, Marius Meremans, le représentant de la N-VA, a eu beau jeu de dire que "la politique de la
migration ratée depuis des années au niveau fédéral" avait pu engendrer des dérives comme celles qui ont
amené des jeunes à rejoindre la Syrie, mais il se reprit en précisant que nombre d’entre eux étaient bel et
bien nés ici et qu’en outre, moult d’entre eux avaient aussi des racines flamandes. »
Lalibre.be, 18 april 2013

“ Het is een goede zaak dat minister Schauvliege de verfondsing niet in de conceptnota heeft opgenomen. Je
kunt de grote lijnen van de subsidietoekenning niet aan een autonoom fonds overlaten. Het is de politiek die
daar de knopen moet doorhakken. ”
Marius over de conceptnota van Minister van Cultuur
Joke Schauvliege over de vernieuwing van het Kunstendecreet,
De Morgen, 16 maart 2013

“ N-VA-parlementslid Marius Meremans verdedigde de 'gewone vrijwilliger', maar nam tegelijk het ACW in
het vizier: 'Waar rook is, blijkt nu ook vuur. Alleen een onderzoekscommissie kan duidelijkheid brengen, en
dat zal die talloze vrijwilligers ook ten goede komen', klonk het fors.”
De Standaard, 28 februari 2013

Vlaams Parlement zet grote stap naar een efficiënter integratiebeleid
In het Vlaams Parlement werd het decreet voor een nieuw integratiebeleid door Marius Meremans mee goedgekeurd. Het
decreet brengt alle instrumenten van het integratiebeleid samen, inburgering en integratie zijn immers twee zijden van
dezelfde medaille.
Hoger taalniveau en resultaatsverbintenis
De sector wordt hervormd om tot een betere afstemming
tussen de verschillende actoren en tot een verhoging van de
efficiëntie en effectiviteit te komen. Daarnaast verhoogt het
taalniveau voor inburgeraars tot A2. Nieuwkomers zullen
hierdoor over een betere kennis van het Nederlands
beschikken, dé sleutel tot integratie. Het huidig
vooropgestelde basisniveau NT2 blijkt immers onvoldoende
om als inburgeraar vooruitgang te maken in de maatschappij.
Er wordt nu ook een resultaatsverbintenis voorzien, waarmee
de lat om een inburgeringsattest te halen wordt verhoogd.
Niettemin blijft er aandacht voor zwakkere groepen door
flexibiliteit en maatwerk voorop te stellen. Inburgeraars die
nooit een hoog taalniveau kunnen bereiken, worden
bovendien gevrijwaard van mogelijke sancties. Concreet betekent dit dat verplichte inburgeraars ofwel de doelstellingen
moeten halen ofwel regelmatig aan de lessen moeten deelnemen.
“Dit decreet is een grote stap in het Vlaamse integratiebeleid. Bovendien zijn we er vanuit de meerderheid in geslaagd om
verder te gaan dan het regeerakkoord. Als N-VA zijn we erg tevreden dat we via enkele bijkomende middelen een
constructief en realistisch antwoord kunnen bieden aan deze moeilijke maatschappelijke uitdaging,” aldus Marius
Meremans.

De toekomst van de filmkeuring
Tot op vandaag worden films gekeurd door een federale commissie en dit volgens een wet die dateert uit 1920.
Ondertussen is wel afgesproken om de bevoegdheid van de filmkeuring over te hevelen naar de gemeenschappen. Marius
Meremans vroeg aan minister van Cultuur Joke Schauvliege een stand van zaken op met betrekking tot de overheveling.
Verantwoordelijkheid bij distributeurs
Uit het antwoord blijkt dat de timing ervan afhankelijk is van het
federale parlement, die de overheveling nog steeds dient goed te
keuren. Voorlopig is het dus wachten op een effectieve
bevoegdheidsoverdracht. Toch gaf de minister al een beeld van
hoe de keuring er in de toekomst zal uitzien. In het nieuwe
systeem zal de verantwoordelijkheid liggen bij de distributeurs of
de producent. Op basis van één of meer elementen (zijnde
discriminatie, drugs, angst, seksualiteit, geweld en grove taal)
zullen zij hun films indelen in drie categorieën: geschikt voor alle
leeftijden, geschikt voor kijkers vanaf 12 jaar of geschikt voor
kijkers vanaf 16 jaar. Tegen elke classificatie kan een klacht worden
ingediend. Een commissie, met experts uit het jeugdrecht en
vertegenwoordigers van de sectoren en het publiek, zal de
klachten beoordelen en indien nodig overgaan tot een herclassificatie van de film.
De sector zelf dringt aan op een gemeenschappelijke regeling voor Brussel. De minister gaf aan dat er
samenwerkingsakkoorden zullen moeten worden afgesloten met de andere gemeenschappen en er voor Brussel een
oplossing zal moeten worden uitgewerkt. Wordt vervolgd…

In beeld

Op zaterdag 13 april hield N-VA Dendermonde haar
jaarlijks eetfestijn.
Aan het werk in het Vlaams Parlement.

Marius nam met N-VA deel aan de 1000km van
Kom op Tegen Kanker.

Op de installatievergadering van de nieuwe
gemeenteraad van Dendermonde.
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Je kan Marius ook volgen op twitter en facebook:
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https://www.facebook.com/marius.meremans

Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar marius.meremans@vlaamsparlement.be.

