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Veel leesplezier!

Vele tinten N-VA in de visienota Kunsten
Minister Sven Gatz hield woord: woensdag
1 april werd zijn visienota Kunsten
voorgesteld en de wereld ingestuurd.
Volgens het hernieuwde kunstendecreet
(2013) moet immers de minister voorafgaand aan de volgende grote
subsidieronde (2017-2021) - aangeven
welk het beleidskader is waarbinnen
bepaalde keuzes zullen worden gemaakt.
Reeds in het Vlaams regeerakkoord
verwoordde de Vlaamse Regering haar
ambitie
om
met
het
nieuwe
Kunstendecreet de versnippering en overproductie tegen te gaan. In de strategische visienota
vertaalt zich dat in duidelijke prioriteiten en keuzes. De focus ligt daarbij op initiatieven met impact,
bereik en uitstraling op Vlaams én internationaal niveau.
N-VA is tevreden met de krachtlijnen uit het document omdat deze moedige keuzes vooropstelt.
“Een zoveelste ‘kaasschaafoperatie’ was echt geen optie”, vindt Marius Meremans, Vlaams
Parlementslid en commissaris cultuur bij de N-VA. “We zien bovendien een aantal van onze
streefpunten duidelijk terugkomen in de nota, zoals de kwalitatieve meerwaarde en de
internationale gerichtheid van het Vlaamse kunstenbeleid. Dat moet resulteren in een kleiner
maar sterker kunstenlandschap, met minder maar wel slagkrachtiger organisaties en zonder aan
diversiteit in te boeten.”

Een burgerkabinet voor Cultuur
Minister van Cultuur Sven Gatz lanceerde het idee om een ‘burgerkabinet’ te installeren om het
cultuurbeleid mee vorm te geven. Zo’n kabinet zou complementair zijn aan het Cultuurforum, dat al
bestaat uit vertegenwoordigers van het culturele middenveld. “De N-VA heeft geen probleem met
een klankbord of reflectiegroep”, verduidelijkt Vlaams Parlementslid Marius Meremans, die voor de
N-VA in de commissie Cultuur zetelt. “Voor ons kan het evenwel niet dat een geselecteerde groep
burgers plots gaat bepalen naar welke culturele instellingen of kunststromingen belastinggeld
moet gaan.”
De inspraak van burgers bij de opmaak van het cultuurbeleid, bijvoorbeeld in het Cultuurforum,
juicht de N-VA toe. Voor Meremans kan het echter niet de bedoeling zijn dat politici de beslissingen
delegeren. De verkozenen en de minister hebben de taak om weloverwogen keuzes te maken, niet
om zich te verschuilen achter dergelijke vertegenwoordigers. Uiteindelijk is het opnieuw aan de
kiezer om te oordelen of de juiste keuzes werden gemaakt.
Om een doordacht cultuurbeleid te voeren wil N-VA als partij (en dus niet als overheid) haar
werkgroep cultuur opnieuw opstarten. Marius Meremans zal de werkgroep, die de naam N-VA
Cultura kreeg, coördineren. Het is de bedoeling dat alle N-VA-leden de kans krijgen om hun
suggesties inzake cultuurbeleid te bezorgen via marius.meremans@vlaamsparlement.be . Met deze
suggesties gaan de Vlaamse, Brusselse en federale beleidsmakers aan de slag. In het voorjaar van
2016 wordt op basis van de ontwerpteksten een reflectie- en inspiratiedag georganiseerd. Als
Vlaams-nationalisten blijven we cultuur – in al zijn vormen – hoog in het vaandel voeren!

Denderbelle Sas
N-VA zoekt mee naar oplossing voor oversteek Denderbelle. De parlementsleden Goedele
Uyttersprot en Marius Meremans: “Minister Weyts wil met de betrokken partners rond de tafel gaan
zitten.”
Dendermonde/Lebbeke - De oversteek voor
voetgangers en fietsers aan de sluis in
Denderbelle zorgt voor de nodige beroering.
De overheid plant namelijk de bouw van een
nieuwe sluis waarbij de doorgang zou
verdwijnen.
“Reeds in 2010, onder de vorige legislatuur,
werd de nieuwbouw van de sluis en stuw te
Denderbelle voorzien en gecommuniceerd.
Dit kadert in de opwaardering van de
Dender, met het oog op een verbetering van de bevaarbaarheid tot 1350 ton én een betere
waterbeheersing om overstromingen tegen te gaan. Toen werd al gevraagd om de publieke
doorgang te behouden. Na onderzoek werd dit negatief beoordeeld door Waterwegen en
Zeekanaal, vanuit veiligheidsoogpunt”, aldus parlementsleden Goedele Uyttersprot (N-VA) en
Marius Meremans (N-VA).
“Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is
men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten”, lichtten beiden toe. “Er moet gezocht
worden naar een alternatief: een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets – en
wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger,
mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.”

“Op een vruchtbare kabinetsbespreking verklaarde minister Weyts dat hij bereid is mee te denken
aan een oplossing en wil de betrokken partners rond de tafel zetten”, aldus Vlaams parlementslid
Marius Meremans. “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als
partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking.
Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven. Er is dus zeker hoop, dit probleem kunnen
we omvormen tot een opportuniteit!”

De bibliotheek van de toekomst – een Leeshaven
Een bibliotheek in elke gemeente is binnenkort niet meer
verplicht. N-VA-parlementslid Marius Meremans denkt prompt
aan een ‘Airport Library’ in Zaventem. Hij ging kijken in Schiphol
en bracht het idee aan bij de minister van Cultuur Sven Gatz
(Open VLD). ‘De bezoeker kan snuisteren in boeken en strips,
surfen naar de sites van onze Vlaamse musea. Zo kunnen we
pakweg Selah Sue, Tom Lanoye of deSingel promoten bij een
internationaal publiek.’ Gatz belooft het voorstel te bespreken.

Kort nieuws
Marius Meremans pleit voor minder en dus grotere politiezones in Oost-Vlaanderen
De veiligheid van de burgers en de dienstverlening kan met
dergelijke fusie worden geoptimaliseerd. Meremans denkt dat
het in de toekomst zelfs een noodzaak zal worden voor kleinere
gemeenten, niet in het minst omwille van hun budgettaire
draagkracht. Zo kan bijvoorbeeld politiemateriaal op grotere
schaal goedkoper en sneller worden aangekocht. Voor deze
evolutie moeten echter vele burgemeester nog 'regionaler' gaan
denken.

Toekomstvisie voor huisvesting Ros Beiaard is broodnodig!
Meremans juicht toe dat er nu maatregelen genomen worden om de tube in de Kazerne waar het
Ros en de Reuzen zich bevinden aan te pakken en verder verval voorlopig tegen te gaan. De
aanbevelingen van Monumentenwacht vormen
hierbij de leidraad.
Niettemin is er nog steeds geen oplossing voor
de huisvesting van ons dierbaarste erfgoed op
lange termijn – een toekomstvisie voor de
Kazerne is echt dringend. Het is hemeltergend
dat het Ros zich bevindt in een site die niet
bepaald fraai is en waar het gebouw dieper in
verval wegzinkt. Nochtans biedt deze site heel
wat mogelijkheden – onze partij heeft hier een
duidelijke visie over, jammer genoeg ontbreekt
het in het stadsbestuur aan durf en ambitie.

N-VA wil goedkope energielening voor hele Denderregio
Sinds september 2014 zette intercommunale DDS zijn
dienstverlening als entiteit voor de Vlaamse Energielening
stop. Nadat Marius Meremans op de gemeenteraad in
januari aankaartte dat alle Dendermondenaren beroep
moeten kunnen doen om de goedkope Vlaamse
Energielening besloot de stad om in zee te gaan met
Aalsterse vzw Beheer Energie Aalst (BEA). Enerzijds juichen
we toe dat Dendermondenaren opnieuw kunnen genieten
van de voordelige rentevoeten. Anderzijds vinden we het
spijtig dat Dendermonde dit project voor haar regio niet
wil trekken en haar karretje aanhangt bij Aalst.
Romantiek en mysterie met Marius Meremans
Marius Meremans veilt zichzelf voor Kom op tegen
Kanker een halve dag als stadsgids in de Ros
Beiaardstad voor een groep van maximum 10
personen. Al fietsend, wandelend en op het water
ontdek je een aantal prikkelende geheimen over de
stad en haar inwoners. De hele tocht wordt gekruid
met een sterke culinaire saus.
Via eBay kan u een bod doen op deze prachtige tocht
onder de titel ‘trek erop uit met Marius Meremans in
de Ros Beiaardstad’. Bieden op de veiling kan vanaf
vandaag tot en met 3 mei 2015. De hoogste bieder zal na afloop worden gecontacteerd voor de
praktische afspraken.

Waterbeheersing Dender – voordracht Marius Meremans te Geraardsbergen
De Dender is een rivier om van te houden maar regelmatig treedt
de Dender toch buiten haar oevers. Voor de snelst stromende
rivier van Vlaanderen werden daarom in de coördinatiecommissie
integraal waterbeleid verschillende acties opgesteld die er de
waterbeheersing moeten verbeteren. Marius verdiepte zich in de
afgewerkte en geplande actiepunten en gaf op 31 januari een
lezing aan de lokale N-VA –afdeling van Geraardsbergen waar de
Dender ter hoogte van Overboelare in november 2010 nog enorm
veel schade aanrichtte. Daarnaast zal Marius op regelmatige basis
de recreatieve en economische toekomstvisie voor de Dender
aankaarten bij de bevoegde minister.

Proficiat Tomas Roggeman!
Op 28 februari werd de 28-jarige Tomas Roggeman uit Dendermonde
door 170 leden verkozen tot de nieuwe voorzitter Jong N-VA
Nationaal. Ik wens hem en zijn nieuwe bestuursploeg veel succes toe!

Marius over de taalgrens
Uw dienaar werd op 24 april 2015 geciteerd in het Franstalig magazine
La Flandre se ruine-t-elle pour Bruxelles ? – Le Vif /l’Expres 24/04
“ Marius Meremans est élu N-VA au parlement flamand. C’est un non-Bruxellois qui s’exprime: «
Certains Bruxellois prennent le lien avec la Flandre pour une mise sous cloche et jugent que la
connaissance du néerlandais est sans importance. Bruxelles doit rayonner sur sa communauté,
celle qui la finance et doit continuer à le faire. C’est comme si un coureur cycliste remporte une
classique et cherche à cacher le logo de son sponsor sur son maillot, plutôt que de l’exhiber
fièrement.”

In beeld

Werkbezoek bij De Saedeleir
Dendermonde - 3 maart 2015

Bal van de Burgemeester
Sint-Niklaas - 14 maart 2015

Werkbezoek bij Telenet
Mechelen - 14 maart 2015

Netwerkmoment Scheldehappening
Hamme – 16 maart 2015

Eetfestijn N-VA Wichelen
8 februari 2015

Opening CAW Dendermonde
20 maart 2015

Nieuwjaarsreceptie N-VA Waasmunster
16 januari 2015

Uitreiking Ebbenhoutenspoor
Antwerpen – 19 januari 2015

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

