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N-VA: "Is dat hier stadsbestuur of
architectenbureau?"
Tijdens de voorstelling van de projecten voor
2017 door het Dendermondse stadsbestuur
viel het op dat er de voorbije jaren heel wat
studies zijn gedaan. Reeds 48 studies, goed
voor 1,62 miljoen euro. Maar jammer genoeg
geen resultaten.

Gereglementeerde boekeprijs is gestemd
De gereglementeerde boekenprijs unaniem
goedgekeurd. Daarbij ook mijn amendement
vdat de maximale korting voor bibliotheken
vastlegt op 20%. Dit amendement zorgt voor
een mooi evenwicht tussen de belangen van
de onafhankelijke boekhandels en de
bibliotheken.

Aankondigingspolitiek van de stad
Dendermonde
Vlaanderen investeert sterk in onze stad.
Niettemin moeten we constateren dat
investeringen waar de stad het grotendeels
op eigen financieel houtje het moet rooien
maar toch ook broodnodig zijn, wel
aangekondigd worden maar niet
gerealiseerd worden.

Bezoek Frankfurter Buchmesse
Onder het motto "Dit is wat we delen"
presenteren Vlaanderen en Nederland zich
samen als gastland van de Buchmesse. De
Frankfurter Buchmesse is de grootste
boekenbeurs ter wereld en daar kon ik
uiteraard niet op ontbreken.

18 jaar is de meest logische
leeftijdsgrens om stemrecht te
verwerven.
Samen met Tomas Roggeman schreef ik
een opiniestuk in De Standaard over
stemrecht op 16 jaar.

Investeer in livestreaming voor
cultuurcentrum
Tijdens de gemeenteraad lanceerde ik het
voorstel om te investeren in livestream voor
optredens en concerten in Cultuurcentrum
Belgica.

Imagocampagne voor het boek mag
versnelling hoger
"Tot mijn spijt heb ik nog niet veel gemerkt
van de huidige imagocampagne voor het
boek. Het momentum van de Frankfurter
Buchmesse en de Boekenbeurs zijn ideaal
om een versnelling hoger te schakelen in de
promotie van het Vlaamse boek."

Vlaams Actieplan Vrijwilligerswerk

N-VA wil als gemeenschapspartij dat de
Vlaamse Regering er voor zorgt dat
Vlaanderen een vrijwilligersvriendelijke regio
is en blijft. Ik ondervroeg de minister hierover
bij de opmaak van het actieplan
vrijwilligerswerk.

Circusateliers krijgen structurele
ondersteuning
De twintig Vlaamse circusateliers waar je
workshops en lessen circustechnieken kunt
volgen, zullen vanaf 1 januari 2018 een
structurele ondersteuning krijgen. Dat blijkt
uit een antwoord van minister Sven Gatz op
één vraag van mijn vele vragen aan hem.

N-VA: "Cijfers bibliotheek niet zo positief"
"In 2013 waren er nog 92.321
jeugdontleningen, terwijl dat in 2015 met
78.592 ontleningen nog altijd beduidend
lager ligt. De sluiting van de filialen laat zich
dus nog altijd voelen", zegt gemeenteradslid
Marius Meremans.

Voka stage bij Vondelmolen Lebbeke

Onlangs liep ik stage bij Vondelmolen in
Lebbeke. Ieder jaar organiseert Voka een
stage voor parlementariërs. De bedoeling is
om politici in contact te brengen met
ondernemingen .

Marius Meremans in debat op Wascabi
2016
Ik was aanwezig op het sectorevent Wascabi
van de federatie sociaal-cultureel werk
(FOV). Het gelijknamige magazine Wascabi
werd toen gelanceerd. Hierna werd er stevig
gedebatteerd over het komende decreet
sociaal-cultureel werk.

Geen kleinschalige waterkrachtcentrales
op Dender
“Allereerste zijn de hoogteverschillen op de
Dender zeer beperkt waardoor het
rendement van de waterkrachtcentrale
relatief laag zou blijven, daarnaast hebben
waterkrachtcentrales ook het nadeel dat ze
onze vispopulatie kunnen bedreigen. Het
investeren in waterkrachtcentrales op de
Dender is dus geen optie"

Roadshow 'Cultoeren' - reserveer nu
Benieuwd naar de N-VA visie op het
cultuurbeleid of zin in een debat over
cultuurbeleid? Ik kom graag bij jullie langs
met mijn roadshow.

Meer initiatieven van Marius Meremans
Hieronder vindt u meer initiatieven van Marius Meremans: parlementaire initiatieven, schriftelijke
en mondelinge vragen en tussenkomsten tijdens de commissievergaderingen of de plenaire
vergaderingen. (De parlementaire initiatieven van Marius Meremans)
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