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Onze diensten van A tot Z

Wat vind je terug in dit jaarverslag?

Het gemeentelijk jaarverslag geeft je een inkijk in de werking van de gemeentelijke diensten, de dien-
sten van het OCMW en de adviesraden. Met die informatie krijg je als lezer meer inzicht over de be-
voegdheden van de verschillende diensten en wat hun dagelijkse werking inhoudt.

Vind je hier toch geen antwoorden terug op je vragen, of wil je een extra woordje uitleg? Dan staan 
we steeds voor je klaar. Neem contact met ons op en we helpen je met plezier verder. Voor algemene 
opmerkingen, suggesties en/of vragen over het jaarverslag neem je contact op met de dienst commu-
nicatie.

Dienst Telefoonnummer E-mail
Algemeen directeur 014 63 94 10 algemeendirecteur@merksplas.be
Bevolking 014 63 94 20 burgerzaken@merksplas.be
Bibliotheek 014 63 94 70 bibliotheek@merksplas.be
Burgerlijke stand 014 63 94 22 burgerzaken@merksplas.be
Communicatie 014 63 94 50 communicatie@merksplas.be
Cultuur 014 63 94 42 cultuur@merksplas.be
Financiën 014 63 94 15 boekhouding@merksplas.be
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 014 63 94 60 kinderclub@merksplas.be
ICT 014 63 94 26 ict@merksplas.be
Jeugd 014 63 94 46 jeugd@merksplas.be
Milieu 014 63 94 35 milieu@merksplas.be
Omgeving 014 63 94 30 omgeving@merksplas.be
Personeel 014 63 94 45 personeelsdienst@merksplas.be
Sport 014 63 94 43 sport@merksplas.be
Technische dienst 014 63 94 36 technische.dienst@merksplas.be
Toerisme - VVV 014 63 94 46 toerisme@merksplas.be
Vergunningen 014 63 94 38 vergunningen@merksplas.be
Vreemdelingenzaken 014 63 94 44 burgerzaken@merksplas.be
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Burgemeester en schepenen

Het bestuurlijk orgaan van onze gemeente

Heb je vragen of suggesties waarmee je niet onmiddellijk terecht kan bij de gemeentelijke diensten? 
Dan kan je een afspraak maken bij de burgemeester of één van de schepenen op het gemeentehuis of 
op het Sociaal Huis.

Burgemeester
Frank Wilrycx
Afspraken op maandag van 18.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis.

personeel - financiën - bevolking - burgerlijke stand - ICT - inspraak 
en informatie - lokale economie - energie - politie en brandweer - 
Kolonie

Eerste schepen
Kris Govers
Afspraken op maandag van 18.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis.

openbare werken - preventie en bescherming op het werk - nutsvoor-
zieningen - sport

Tweede schepen
Monique Quirynen
Afspraken op maandag van 8.30 tot 10.00 uur in het gemeentehuis.

onderwijs - ontwikkelingssamenwerking - sociale huisvesting - cultuur 
- feestelijkheden - toerisme - jumelage - kermis

Derde schepen
Leen Kerremans
Afspraken op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur in het Sociaal Huis. 

jeugd - kinderopvang - OCMW - volksgezondheid - gezin - senioren - 
andersvaliden - sociale zaken

Vierde schepen
Raf verheyen
Afspraken op maandag van 8.30 tot 10.00 uur in het gemeentehuis.

ruimtelijke ordening - wonen - mobiliteit - milieu - natuur - platte-
landsbeleid - land- en tuinbouw
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Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar

Gemeente- en OCMW-raad

Behalve in juli en augustus komt de gemeente en OCMW-raad elke maand samen. De agendapunten 
worden bekendgemaakt via de GO-raM die zowel digitaal als op papier verspreid wordt aan de geïnte-
resseerden. De gemeente- en OCMW-raden van 2021 vonden plaats op:

• 25 januari 2021
• 22 februari 2021
• 29 maart 2021
• 26 april 2021
• 31 mei 2021
• 28 juni 2021
• 20 september 2021
• 25 oktober 2021
• 29 november 2021
• 20 december 2021

College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

• Het CBS en Vast Bureau van het OCMW vergaderen elke week op dinsdagvoormiddag.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

• Het BCSD vergadert in principe elke 3de maandag van elke maand.

Managementteam

• Het MGT bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de financieel 
 directeur. Ze komen 2x per maand samen.

Onderhandelingscomité

• In 2021 vergaderde het Onderhandelingscomité niet.

Comité Preventie en bescherming op het Werk

In 2021 vergaderde het CPBW 2 keer:

• op 24 maart 2021;
• op 28 juni 2021.

Bestuursorganen en 
adviescommissies
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Merksplas in't kort

Merksplas 4.456 ha

556 ha bossen

314 ha woongebied

95 ha recreatiegebied

2.543 ha landbouwgrond

BIB
- 28.638 materialen in collectie
- 1.662 leden
- 65.339 ontleningen

JEUGD
- 5 actieve jeugdverenigingen
- 584 leden
- Jeugdhuis Zigzag: 100 leden
- Plus 13: 48 leden
- Cantabilé: 63 leden
- Jongens- en meisjeschiro: 373 leden

BEVOLKING
- 8.679 inwoners
- 74 geboortes
- 62 overlijdens
- 27 huwelijken
- 16 echtscheidingen

SPORT
- 311 deelnemers sportweken
- 443 deelnamen seniorensport
- 29 deelnemers sportSNACK

CULTUUR
- 2.004 bezoekers TFZ
- 560 bezoekers tentoonstelling 
corona in detentie

COMMUNICATIE
- 24 nieuwsbrieven
- 192.378 bezoekers op website
- 1.957 volgers op Facebook
- 531 volgers op Instagram

Kinderopvang & 
Huis van het Kind
- 247 dagen geopend
- 19 personeelsleden
- 624 unieke kinderen opgevangen
- 32.699 opvangmomenten in 2021
- 128 aanvragen Huis van het Kind

Onderwijs Qworzó
- 137 kleuters
- 266 lagere schoolkinderen
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Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Merksplas in't kort

TOERISME
- 1.329 bezoekers op 
gegidste wandelingen

FINANCIËN
- inkomsten: 16.062.991 euro
- uitgaven: 14.214.854 euro

MILIEU
- 22.935 kg zwerfvuil in 2021
- 188 bomen geplant
- 4.900 bijkomende haag- of 
geveltuinbeplanting
- 580 m2 onthard
- 8 (semi)publieke laadpalen in 
Merksplas

PERSONEEL
- 148 actieve werknemers bij 
gemeente en OCMW
- 6 mensen in dienst gekomen
- 61 mensen fulltime, 87 parttime
- 48% van het personeel is 50+

OMGEVING
- 127 omgevingsvergunningen 
afgeleverd
- 12 pv's tegen bouwmisdrijven
- 51 nieuwe wooneenheden
- 14 woningonderzoeken

VERGUNNINGEN
- 2 drankvergunningen
- 6 vuurwerkvergunningen
- 2 taxivergunningen
- 5 schadedossiers schat-
tingscommissie landbouw

TECHNISCHE DIENST
- 216 vergunningen inname openbaar 
domein
- 120 materiaalontleningen
- 1.669 werkopdrachten in 2021
- 27 medewerkers poetsdienst

SOCIAAL HUIS
- 68 huisbezoeken
- 42 uitbetaalde leeflonen
- 28 dossiers schuldhulpverlening
- 59 woningen en flats voor bejaarden
- 7.698 maaltijdbedelingen
- 198 ritten Rolmobiel
- 1.575 ritten Minder Mobielen Centrale
- 3.614 dienstencheques thuishulp
- 3.371 dienstencheques strijkatelier

ICT
- aankoop 18 laptops
- 3 implementaties nieuwe 
software
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Bevolking

Totale bevolking in Merksplas Geboortes in Merksplas

Overlijdens in MerksplasVerhouding Belgen/niet-Belgen

4.287
vrouwen

7.740 
Belgen

939 
niet-Belgen

4.392  
mannen

34 
meisjes

29  
vrouwen

40 
jongens

33 
mannen
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Bevolking

Wie kwam er in Merksplas 
wonen en wie vertrok?

Evolutie bevolkingsaantal 
voorbije 10 jaar

Huwelijken en echtscheidingen 
in Merksplas

466 
komers

27  
huwelijken

16 
echtscheidingen

416 
vertrekkers
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Tinne Aerts
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BIBLIOTHEEK
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Bibliotheek

De collectie in 2021 2021
Jeugd fictie 7.957

Jeugd non-fictie 3.600
Strips jeugd 1.484

Strips 1.260
Adolescenten 755

Fictie volwasse-
nen

6.280

Non-fictie vol-
wassenen

4.852

Tijdschriften 40
Kranten 3
Puzzels 235

DVD jeugd 807
DVD volwassenen 1.146

DVD non-fictie 
jeugd

52

DVD non-fictie 
volwassenen

93

Luisterboeken 66
Vertelplaten 48

TOTAAL 28.678

13
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Tinne Aerts
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Bibliotheek

Aanwinsten 2021

Los van de tijdschriften (437 nummers) zijn er 1.894 items aangekocht in 2021. Daar zit ook de jaar-
lijkse gehuurde wisselcollectie van grootletterboeken in (130 stuks). 

Los van de tijdschriften en wisselcollecties is er in 2021 een afvoer van objecten geweest van 3.481 
stuks. Er is n.a.v. de nakende sluiting en stockering van de collectie extra ingezet op afvoer.

Lenersaantallen 2021

Scholen in 2021: 60

T.e.m. 14 jaar in 2021: 664

Vanaf 15 jaar in 2021: 938

Totaal in 2021: 1.662

2021
Jeugd fictie 534

Jeugd non- fictie 111
Strips jeugd 18

Adolescenten 33
Volwassenen fictie 

GL
771

Volwassenen 
non-fictie

265

Volwassenen strips 101
Jeugd DVD 50

Volwassenen DVD 43
Vertelplaten 1

TOTAAL 1.894
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Bibliotheek

Uitleningen inclusief verlengingen

Naast deze uitleningen worden er ook nog boeken uitgeleend via projecten zoals: bv. rode draad (kleu-
ters). Bepaalde boxen die enkel als box uitgeleend worden, zitten niet in bovenstaande uitleencijfers. 
De laatste algemene verlenging (door administratie uitgevoerd) is niet als een verlenging in de statis-
tieken meegenomen. In de maand september waren de laatste publieksuitleningen en verleng-
ingen geregistreerd. Wat anders als een verlenging werd geteld, werd nu een heel lange uitleentermijn. 
De verhouding tussen effectieve uitleningen en de verlengingen lag qua cijfers helemaal anders dan 
in andere jaren (veel lager). Dit heeft uiteraard effect op de totale gebruikerscijfers en de uitleningen. 
Mensen hebben veel fictie meegenomen, non-fictie is eerder iets dat meer op de moment wordt mee-
genomen. Deze twee factoren verklaren de sterke daling ten opzichte van de vorige jaren. 

2021
Adolescentenboeken 1.351

DVD jeugd fictie 2.386
DVD jeugd non-fictie 31
DVD volwassenen + 

AL
1.450

DVD volwassenen 
non-fictie

38

Jeugd fictie 20.630
Jeugd non-fictie 4.983

Puzzels 800
Daisyrom 15

Luisterboeken jeugd 52
Strips jeugd 6.156

Strips volwassenen 1.731
Tijdschriften volwas-

senen
2.405

Fictie volwassenen 16.788
Non-fictie volwasse-

nen
5.664

Vertelplaten 57
Niet in BIOS gespeci-

fieerd
802

TOTAAL 65.339
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Reservaties 

In 2021 plaatsten onze leden 113 reservaties. Desondanks dat de cijfers iets anders zeggen, menen 
we dat het gebruik van reservaties niet anders is dan andere jaren. Normaal ligt dit gemiddeld hoger 
(tussen de 250 en 300 stuks), maar daar zitten ook voor 50% interne reservaties tussen. Die waren dit 
jaar veel beperkter omdat er minder jeugdauteurslezingen en –activiteiten waren.

Internetgebruik

Het gebruik van de pc’s met internet werd tot nu toe ‘geschat’, maar met de beperkingen omwille van 
corona is dat schatten moeilijker geworden. Het gebruik van de computers was veel lager omdat ze 
sinds de pandemie minder vlot toegankelijk waren. Er moest eerst toelating gevraagd worden aan 
de balie. De duur wordt niet gemeten. Aan de andere kant wordt de wifi in de bib door het algemene 
publiek zeer intensief gebruikt. De klassieke internetpc’s worden veelal gebruikt door mensen die (tij-
delijk) niet over de apparatuur beschikken, soms alleen voor de printmogelijkheid. Als er een degelijk 
catalogusscherm staat, wordt dit ook wel veelvuldig geraadpleegd. Bij de tijdelijke sluiting van de bib, 
werd er op de bovenste verdieping van het gemeenschapscentrum een computer voorzien voor vrij 
gebruik. 

Aanvragen Interbibliothecair Leenverkeer - IBL

In 2021 werden er 43 aangevraagde IBL-objecten naar ons gestuurd. Dit waren allemaal aanvragen op 
vraag van individuele leners. Andersom hebben wij aan andere bibs 30 titels uit onze collectie aangele-
verd.

Gevangenisbibliotheek 

De gevanenisbib valt sinds 2020 onder de vleugels van de bib van Merksplas. Door corona was ze voor 
een lange tijd gesloten en werkten ze enkel met pakketbestellingen. Vanaf augustus 2021 kon de ge-
vangenisbib terug openen op donderdagochtenden.

In het najaar van 2021 is de bibliotheek ook technologisch overgedragen naar Merksplas. Tot dan 
werkte we in de gevangenisbib onder het Brocade-account van Turnhout. Het volledige collectie- en  
lenersbestand werd overgebracht naar het nieuwe Wise-account van Merksplas. 

De benchmarkcijfers van de vorige jaren laten immers zien dat de gevangenisbibwerking niet optimaal 
is. Het is dan ook onze intentie om een beter functionerende gevangenisbib te maken. Om dit te kun-
nen realiseren werken we een piste uit richting meer inschakeling van vrijwilligers en een vakkundige 
fatik. Dit krijgt in 2022 meer vorm. 
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In 2021 zijn we ook gestart met een dvd-collectie en een stripcollectie (standaard jeugdstrips). Er is 
nieuwe collectie aangekocht voor een totaal bedrag van 1.986,19 euro. Daarin zitten boeken, strips en 
muziek-cd’s. De opstart van de dvd-collectie is in hoofdzaak gebeurd met schenkingen en afgeschreven 
stukken van de ‘buitenbib’, maar er werd ook nieuw materiaal aangekocht voor een bedrag van 1.297 
euro.

In samenwerking met de gevangenisbib werd er ook een lezing/vertelling georganiseerd. Vitalski gaf 
een humoristische voorstelling: ‘de Kempenkrak’ op 30 november 2021. Door coronacompartimente-
ring zijn uiteindelijk slechts 10 mensen kunnen komen. 

In 2021 leenden 152 gedetineerden boeken uit de gevangenisbib. In totaal werden er 1.944 mate-
rialen ontleent.

m
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VRIJE TIJD
JEUGD

TOERISME
SPORT

CULTUUR

m
er

ks
pl

as
.b

e



m
er

ks
p

la
s.

b
e

19

m
erksplas.be

Jeugd

Taken en activiteiten jeugddienst

• De jeugddienst ondersteunt de jeugdverenigingen, de jeugdraad en de speleweiraad in hun   
 werking zoals met de secretariaatsfunctie van vergaderingen.

• Ook bij andere initiatieven en evenementen kunnen zij rekenen op gemeentelijke steun. Dat  
 kan op financieel, logistiek, materieel of op vlak van personeel of informatie zijn. Daarnaast   
 onderhield de jeugdconsulent regelmatig informeel contact met de jeugdverenigingen.

• De jeugddienst bood ondersteuning bij de jaarlijks terugkerende jeugdactiviteiten, voor zo ver  
 deze mochten doorgaan door de coronacrisis zoals: Radio Spelewei als alternatief voor de Fris- 
 tifuif/School’s Out Party en een DJ workshop tijdens de zomervakantie.

•  In het najaar introduceerde we het digitale evenementenpakket ‘EagleBe’ in onze gemeente.  
 Aanvragen van publieke activiteiten en evenementen worden hierdoor volledig geauto-  
 matiseerd. De jeugddienst speelt in de opvolging van de dossiers een belangrijke rol.

Jeugdinfrastructuur

Op vlak van infrastructuur en jeugdruimte werden er in 2021 volgende zaken uitgevoerd:

•  Onder impuls van de jeugddienst werd de vloer achter de toog in JH Zigzag gecoat.
•  In jeugdcentrum Spelewei werd het buitenschrijnwerk herschilderd in de regenboogkleuren.
•  In jeugdcentrum Spelewei werd een brandcentrale geïnstalleerd.
•  Aan de gevel van jeugdcentrum Spelewei komt een gevelbord te hangen. Hiervoor werd een  
 wedstrijd uitgeschreven.
•  Voor Repetitieruimte ’t Kram werd er een nieuwe zanginstallatie aangekocht. 
•  Er werd in GC De Marc/kT en Fuifzaal ‘t Hofeind tijdens de examenperiodes een studieruimte  
 ingericht voor +18-jarigen als de coronamaatregelen het toelieten.

Beleid

Ook in 2021 zorgde de jeugddienst voor inspraak en participatie in het jeugdbeleid. Zo gaf de jeugd-
raad advies over elke aanvraag voor een Projectsubsidie Vrijetijd en werd ze betrokken in de werk-
groep ‘coronasubsidies’. Daarnaast werd er ook een afvaardiging betrokken bij de aanstelling van een 
nieuwe conciërge voor Spelewei.
 
Promotie

In 2021 werkte de jeugdconsulent ook promotionele activiteiten uit zoals:

•  Het up to date houden van het jeugdluik op de gemeentelijke website.
•  Het plaatsen van artikels en activiteiten in infobladen, op de facebookpagina en op de lichtkrant  
 en het op de hoogte houden van de pers. 
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•  Er werden ook flyers, affiches en brochures ontworpen en verspreid voor het aankondigen van  
 jeugdactiviteiten en de jeugddienst werkte mee aan de brochure ‘Maak tijd voor je vrije tijd!’,  
 waarin je een overzicht van de bestaande verenigingen kan terugvinden.
•  De jeugdconsulente maakte een geboortefolder op voor het Huis van het Kind.

Netwerken

Verder onderhoudt de jeugddienst jaarlijks het netwerk met andere diensten en gemeenten, Bataljong 
en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk.

Opvolging regelgeving en maatregelen

De jeugdconsulent volgt steeds ook de regelgeving inzake jeugd op, keert subsidies uit en biedt infor-
matie aan over belangrijke jeugdzaken. In 2021 werden er twee bluscursussen ingericht.

De jeugddienst volgde ook de coronamaatregelen strikt op en communiceerde hierover naar de jeugd-
verenigingen van ons dorp.

Doelstellingen

De doelen en acties voor 2021 vermeld in het jeugdluik van de Beleids- en Beheerscyclus werden ge-
deeltelijk uitgevoerd. Heel wat activiteiten werden geannuleerd of uitgesteld o.w.v. de coronacrisis.
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Toerisme

Taken en activiteiten dienst toerisme

• De dienst toerisme ondersteunt de vrijwilligers van Toersme Merksplas vzw in hun    
 werking zoals de secretariaatsfunctie van vergaderingen en de opvolging van het toeristisch   
 infokantoor.

• Ook bij andere initiatieven en evenementen kunnen zij rekenen op gemeentelijke steun. Dat  
 kan op financieel, logistiek, materieel of op vlak van personeel of informatie zijn. Daarnaast   
 onderhield de jeugdconsulent regelmatig informeel contact met de jeugdverenigingen.

• De jeugddienst bood ondersteuning bij de jaarlijks terugkerende toeristische activiteiten, voor  
 zo ver  deze mochten doorgaan door de coronacrisis zoals: De Schakel Light, de begeleide wan- 
 deling voor mensen met een beperking, de herdenking van de Polar Bears met wedstrijd en de  
 Kerstwandelingen. 

•  Een beperkt feestprogramma rond het 25-jarig bestaan van Toerisme Merksplas vzw is in het  
 najaar kunnen doorgaan met o.a. een receptie en een natuurwandeling op kindermaat.

Promotie

In 2021 werkte de dienst toerisme ook promotionele activiteiten uit zoals:

•  Het up to date houden van het toerismeluik op de gemeentelijke website.
•  Het aanleveren van artikels voor de website Toerisme Merksplas vzw, de gemeentelijke website  
 en de gemeentelijke Facebookpagina.
•  Het plaatsen van artikels en activiteiten in infobladen, op de UiT databank, op ‘Wattedoen?’ en  
 op de lichtkrant van de gemeente.
•  Het op de hoogte houden van de pers en het ontwerpen van affiches en flyers voor de toeristi- 
 sche activiteiten in ons dorp.

Netwerken

De dienst toerisme werkte ook nauw samen met het Land van Mark & Merkske, een toeristisch samen-
werkingsverband tussen de stad Hoogstraten en de gemeenten Baarle-Hertog/Nassau en Merksplas. 
Hier oefent de deskundige toerisme de secretariaatsfunctie uit, alsook de ondersteuning van produc-
ten. In 2021 waren dat: de Culinaire Fietsroutes, de Bourgondische Bierwandelingen en meerdaagse 
fietsroutes i.s.m. Toerisme De Baronie: nl. ‘7 bijzonder grensgevallen’. Een nieuwe Brochure Groepsuit-
stappen werd uitgebracht en de website van het samenwerkingsverband werd vernieuwd.

Verder onderhoudt de dienst toerisme jaarlijks het netwerk met andere diensten en gemeenten, Kem-
pens Landschap vzw, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Vlaanderen. Zo is er deelgenomen 
aan de info- en netwerkmomenten Kempenkamp en Kempenkoers van de provincie.
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Gidsenwerking

In 2021 zorgde de deskundige toerisme voor de coördinatie tussen bezoekende groepen en de gidsen. 
Door de coronacrisis werden veel bezoeken geannuleerd of uitgesteld.

Opvolging regelgeving en maatregelen

De deskundige toerisme volgt ook de regelgeving en subsidies op inzake toerisme en biedt informatie 
aan over belangrijke toerismezaken.

Merksplas-Kolonie

Samen met de cultuurdienst zorgt de dienst toerisme voor de toeristische exploitatie van het domein 
Merksplas-Kolonie, wat in de toekomst een belangrijk toeristisch centrum zal worden.

Doelstellingen

De doelen en acties voor 2021 vermeld in het toerismeluik van de Beleids- en Beheerscyclus werden 
gedeeltelijk uitgevoerd. Heel wat evenementen/producten werden geannuleerd of uitgesteld o.w.v. de 
coronacrisis.

3.710

1.329

442442
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Taken en activiteiten sportdienst

De Merksplasse sportdienst streeft ernaar om samen met de verenigingen en de sportraad alle inwo-
ners van Merksplas te stimuleren om te sporten en te bewegen in kwaliteitsvolle omstandigheden. 

Daarom zetten we vooral in op: 

• Het aanbieden van kwaliteitsvolle sportinfrastructuur om zowel in georganiseerd verband als  
 individueel je sport te kunnen beoefenen.
• Het ondersteunen van sportverenigingen, onder meer door het uitkeren van subsidies en het  
 aanbieden van logistieke steun.
• Het organiseren en ondersteunen van verschillende sportactiviteiten voor jong en oud en men- 
 sen die minder mobiel zijn.

Subsidies

1. Werkingssubsidies

• Ondersteuning van de algemene kwalitatieve werking van de clubs.
• Er werd voor 14.662,50 euro aan subsidies uitgekeerd: Het voorziene budget van 12.500 euro  
 werd vermeerderd met de overschot van het voorziene budget voor kadervormingssubsidies.
• 13 clubs hebben in 2021 een subsidie ontvangen.

2. Kadervormingssubsidies

• Financiële tussenkomst in de inschrijvingsgelden voor sportvormingen.
• Door de coronacrisis werd er tijdens het referentiejaar 2020 weinig kadervorming gevolgd. Van  
 het voorziene budget van 2.500 euro kon 2.524,50 euro worden overgedragen naar het budget  
 voor de werkingssubsidies.
• 3 clubs hebben in 2021 een kadervormingssubsidie ontvangen.

3. Projectsubsidies

• Reglement om een impuls te geven aan startende, publiek toegankelijke, niet-commerciële pro- 
 jecten.
• Geïntegreerd reglement: Zowel jeugd-, sport- als cultuurprojecten komen in aanmerking.

4. Impulssubsidies

• Deze subsidies worden niet onder de clubs verdeeld, maar worden in samenspraak met de   
 sportraad ingezet op een bepaald thema of aspect van de werking van sportverenigingen.
• De in 2020 geannuleerde workshops M-factor werden in 2021 digitaal aangeboden.
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Infrastructuur

1. Realisatie Natuurloop De Pomp – Blakheide – Kolonie (www.merksplas.be/natuurloop) 

Op 23 juni 2021 werd de Natuurloop De Pomp – Blakheide – Kolonie officieel geopend. De nieuwe 
natuurloop werd gerealiseerd in samenwerking met Sport.Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en 
Bos en de gemeenten Beerse en Rijkevorsel. Vanaf startplaats De Plantentuin slingert de blauwe lus 
richting Blakheide, waar je aansluiting kan maken op de groene lus te Rijkevorsel. Ook de bestaande 
fit-o-meter (rode lus) wordt via een verbindingstraject mee in het project geïntegreerd. 

2. Bestaande infrastructuur

Er wordt ook permanent ingezet op het onderhouden van onze bestaande sportinfrastructuur: 

• Sportcentrum ’t Hofeind (www.merksplas.be/sportcentrum):
 o Verschillende sportzalen in het sportcentrum;
 o 2 squashboxen (www.merksplas.be/squash);
 o Een fuifzaal (www.merksplas.be/fuifzaal);
 o Een omnisportveld;
 o Een skatepark;
 o Een BMX-parcours (www.merksplas.be/BMX);
 o  Beachvolleybalvelden;
 o  Een grasveld;
 o  Een speeltuintje.

• Voetbalaccommodatie Merksplas-Kolonie: www.merksplas.be/voetbalvelden.
• Mountainbikeroute De Kolonieroute (www.merksplas.be/kolonieroute), die permanent door een  
 ploeg van 10 peters onderhouden wordt.
• Looppiste Carons Hofke: www.merkplas.be/looppiste.
• Fit-o-meter: www.merksplas.be/fit-o-meter.

Activiteiten

Vanuit de gemeente worden tal van sportactiviteiten georganiseerd. Om ook mensen in armoede extra 
te stimuleren om hieraan deel te nemen, werd in 2015 in samenwerking met het Sociaal Huis een 
vrijetijdspas in het leven geroepen. De houders van deze pas krijgen 50% korting op gemeentelijke 
activiteiten en op de lidgelden van de aangesloten verenigingen. 
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Sportsnack (www.merksplas.be/sportsnack) 

Sportsnack staat voor Sportief Naschools Actieve Kids. Hierbij kunnen kinderen aansluitend op de 
schooluren genieten van een uurtje sport. Onder begeleiding van Kinderclub de Spetter gaan de kinde-
ren rechtstreeks van de school naar Sportcentrum ’t Hofeind. Daar wacht een begeleider van TT Kem-
pen hen op. 

De SportSNACK gaat door op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur voor de kinderen van de Vrije Basis-
school en op vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur voor de kinderen van Qworzó. Per school is er plaats voor 
20 kinderen.

Sportweken paasvakantie 2021 (www.merksplas.be/vakantieweken)

6 tot 9 april 2021: Crea Omnisportweek i.s.m. Sportschool Play

• Volgens coronamaatregelen georganiseerd in bubbels van 10 kinderen.
• 60 deelnemers

12 tot 16 april: Dansweek i.s.m. Hy-Dance

• Geannuleerd door coronamaatregelen

Sportweken zomervakantie 2021

Dansweek i.s.m. 
Hy-Dance

5 - 9 juli 2021

93 deelnemers 32 deelnemers 126 deelnemers

Racketlon 
3-daagse i.s.m. 

TT Kempen

22 - 24 juli 2021

Crea-omnisport-
week i.s.m. Sport-

school Play

9 tot 13 augustus
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Seniorensport (www.merksplas.be/seniorensport)

In samenwerking met de Werkgroep Seniorensport worden er elke week beweegsessies georganiseerd. 
Door corona gingen er in 2021 geen 10-lessenreeksen of een seniorensportdag door.

Fitmix (www.merksplas.be/fitmix)

De fitmix is een laagdrempelig wekelijks sport- en beweeguurtje waarbij gewerkt wordt aan kracht, 
lenigheid, evenwicht en coördinatie.

Start to run en Keep running (www.merksplas.be/starttorun)

Volgens de coronamaatregelen van het moment, werden de start to run-sessies georganiseerd in 
groepen van maximum 4 personen. Door die maatregelen was het niet haalbaar om in 2021 een reeks 
‘Keep running’ aan te bieden. 

Huldiging sport- en cultuurlaureaten 2020 (www.merksplas.be/laureaten)

De laureaten van 2020 werden – net als die van 2019 – aan huis gehuldigd als alternatief voor de jaar-
lijkse laureatenviering.  

Loopevenementen

Ook het jaarlijkse loopevenement, waarbij de leerlingen in totaal 1.792 km lopen (= de afstand tot 
onze zustersteden) kon niet doorgaan.

Scholenveldloop

Op donderdag 23 september ging aan Sportcentrum ’t Hofeind de scholenveldloop door. Voor het eerst 
kregen de leerlingen de keuze om ofwel deel te nemen aan de loopwedstrijd en te strijden voor een 
medaille, ofwel te kiezen voor de ‘Run for fun’ en louter voor het plezier te lopen. 

Zaalvoetbalcompetitie (www.merksplas.be/zaalvoetbal)

In de Merksplasse zaalvoetbalcompetitie nemen de verschillende Merksplasse zaalvoetbalploegen het 
tegen elkaar op. Fair play wordt hoog in het vaandel gedragen en er wordt dan ook gespeeld zonder 
scheidsrechter. 

Het competitieseizoen 2020-2021 viel door corona grotendeels in duigen. In september 2021 werd het 
seizoen 2021-2022 vol goede moed aangevat. De kalender en het klassement worden door de zaal-
wachters up-to-date gehouden op www.merksplas.be/zaalvoetbal. 
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Special Olympics

Voor het 2de jaar op rij, moesten we onze lokale Special Olympics een jaartje uitstellen, namelijk naar 
zaterdag 20 augustus 2022.

Maak tijd voor je vrijetijd

In september zette Sport Vlaanderen via de ‘Maand van de Sportclub’ de sportclubs in de kijker. Ver-
schillende clubs uit Merksplas zetten in deze maand hun deuren open. In Merksplas kiezen we ervoor 
om dit project ruimer te bekijken en het volledige vrijetijdsaanbod kenbaar te maken via de brochure 
“Maak tijd voor je vrijetijd”. (www.merksplas.be/maaktijdvoorjevrijetijd) 

Personeelssport

De sportdienst stimuleert ook de eigen personeelsleden om te sporten door één middag per maand 
personeelssport te plannen (badminton / squash / tafeltennis). 

Superprestige cyclocross

De gemeente Merksplas bood ruime ondersteuning aan de Hoogstraatse Spurters voor de organisatie 
van de Superprestige Cyclocross op zaterdag 20 november 2021.

Sportregio Noorderkempen ILV

De Sportregio Noorderkempen ILV is een samenwerkingsverband tussen 12 gemeenten op het vlak van 
sport. De sportregio zal de komende jaren voornamelijk inzetten op volgende pijlers:

• Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur: De Sportregio Noorderkempen ILV heeft de  
 ambitie een masterplan bovenlokale sportinfrastructuur op te maken. Hierin zal de sportregio 
 zich laten begeleiden door een studiebureau. Een aangepaste samenwerkingsovereenkomst, de 
 lastvoorwaarden en de gunningswijze werden door 12 gemeenten goedgekeurd, waarna 2   
 bureau ’s intekenden. Nadat alle 12 gemeenten de gunning hebben goedgekeurd, kan de sport- 
 regio effectief van start gaan. In Merksplas gaf het schepencollege op 30 november 2021 alvast 
 haar goedkeuring. De voorziene looptijd van dit project is 18 maanden.

• Bovenlokale sportclubondersteuning: De Sportregio Noorderkempen ILV wil in de toekomst  
 extra inzetten op bovenlokale sportclubondersteuning. De sportregio gaat daarvoor in zee met  
 Baristaz, een adviesbureau dat samen met de clubs zal werken aan een toekomsttraject. 27  
 clubs uit de regio schreven zich in, waarvan 1 club uit Merksplas. Het gaat om een duurzaam  
 project, waarbij deelnemende clubs langdurig ondersteund worden en steeds nieuwe clubs kun- 
 nen aansluiten. De eerste workshops moesten door corona helaas worden uitgesteld.
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Op 17 juni startte Marije Van Bouwel als vervangend cultuurbeleidscoördinator om de afwezigheid van 
de huidige cultuurbeleidscoördinator op te vangen.
 
Activiteiten

In 2021 had de Merksplassse cultuurdienst heel wat activiteiten op het programma staan. Ondanks 
corona waren heel wat activiteiten mogelijk, maar er moest wel rekening gehouden worden met de 
geldende beperkingen.
 
1. Thermosfleskeszomer 2.0

Net als in 2020 sloegen de cultuurdienst en de Kerngroep cultuur de handen in elkaar om een tweede 
editie van de Thermosfleskeszomer op poten te zetten. Een goedgevuld cultuurprogramma in samen-
werking met enkele Merksplasse verenigingen was het resultaat. 
 
Het concept bleef voor een groot deel hetzelfde. Wegens de steeds veranderende coronamaatrege-
len werd er gekozen om zoveel mogelijk evenementen in openlucht te laten doorgaan onder de Open 
Schuren op het domein van Merksplas-Kolonie. Drank werd niet ter plaatse verkocht, mensen werden 
wel gestimuleerd om een eigen thermosfles gevuld met thee of rosé mee te nemen. Mensen met een 
ticket werden enkele dagen voordien met een mailing op de hoogte gebracht van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Zo kon alles in veilige omstandigheden worden georganiseerd. 
 
Ondanks dat er veel mogelijk was op cultureel vlak in de zomervakantie, viel de ticketverkoop wat 
tegen. Dit was wel vergelijkbaar met de algemene tendens van culturele instellingen in Vlaanderen. 
Mensen waren eerder terughoudend om deel te nemen aan culturele activiteiten en er was een ruim 
aanbod van activiteiten voorhanden in de ruime regio. Wat niet wilt zeggen dat de tweede editie van 
de thermosfleskeszomer geen succes was. In totaal kwamen ongeveer 2.000 bezoekers naar de Ther-
mosfleskeszomer.
 
De cultuurdienst verzorgde de ticketverkoop en promotie voor alle evenementen die werden georga-
niseerd in het kader van Thermosfleskeszomer 2.0. De gemeentelijke technische dienst steunde de 
meewerkende verenigingen ook op logistiek en materieel vlak. 
 
Overzicht van de Thermosfleskes zomer voorstellingen:

1. Optredens buiten ‘Aan de wip’ door De Kunstvrienden

1 juli
Poppel - The Yummy Mouths

5 augustus
Fake Indians - Ero Guro

4 september
Kikkers & Harmonie - Tumbao 

Cubano

81 
toeschouwers

65
toeschouwers

75
toeschouwers
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2. Intieme schuurconcerten i.s.m. GR-Eventsgroup (uitgesteld in 2020 door corona)

3. Thermosfleskeszomer @ de wijken i.s.m. Kerngroep Cultuur

8 juli
Sasha & Davy - UDO

15 juli
Shorty Jetson and 

The Lefthands - Gene Thomas

26 augustus
Jean Bosco Safari

114 
toeschouwers

315
toeschouwers

83
toeschouwers

Ludiek theather
Straf Poejer

Verhalen van 
Celle Van Giel

Mobiele fanfare
Rock-Au-Vin

Eigen stoel Eigen drank Sportcentrum ‘t Hofeind
Merksplas-Kolonie
Kleirytse Driesen

Den Outer



m
er

ks
p

la
s.

b
e

30

Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Cultuur

4. ‘Impesant nog gauw ene’ i.s.m. Jeugd Heidebloempje

5. Comedy-avond met Joost Van Hyfte

6. MOOOV openluchtcinema: The Farewell

7. Verklapt

8. Koloniefeesten 2021

9. Tekst Try-Out Els ziet ze vliegen

•  Muzikaal concert van Impesant, afgewisseld met acts door de jeugd van toneel- 
 kring Het Heidebloempje.
• Donderdag 29 juli 2021.
• 86 toeschouwers.

• Organisatie van cultuurdienst i.s.m. Kerngroep Cultuur.
•  Voorprogramma: Silas Simons en MC Kevin Van den Eynde.
• Donderdag 12 augustus.
• 52 verkochte tickets.

• Organisatie van cultuurdienst i.s.m. MOOOV.
• Donderdag 19 augustus.
• Gratis voorstelling, reservering was wel verplicht.
• 52 verkochte tickets.

• I.s.m. RTV en Nigel Williams.
• Dinsdag 24 augustus.
• Gratis voorstelling, reservering was wel verplicht via Verklapt.
• 800 gereserveerde tickets (uitverkocht).

• I.s.m. De Manne VZW.
• Zaterdag 28 augustus: concert Jan de Smet (91 toeschouwers).
• Zondag 29 augustus: ochtendglorenconcert Marie François (54 verkochte tickets).  
 met aansluitend ontbijtconcert Tom en Suzan Peeters (39 verkochte tickets).

• Uitgestelde voorstelling van in 2020 door corona.
• Donderdag 9 september aan de Open Schuren.
• 97 verkochte tickets.
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Overige acitiviteiten en initiatieven

Reveil: kerkhofconcert op 1 november
Reveil is een organisatie die ijvert voor een warmere rouwcultuur. Merksplas nam in 2021 voor het 
eerst deel aan Reveil door het organiseren van een kerkhofconcert. In totaal nemen 140 gemeenten 
deel aan Reveil. Dat doen ze door het organiseren van muziek en poëzie op de begraafplaats op 1 no-
vember rond zonsondergang. 

De cultuurdienst deed een oproep voor geïnteresseerde deelnemers. Het kerkhofconcert werd georga-
niseerd in samenwerking met Studio Webbert. 
 
Huldiging sport- en cultuurlaureaten 2020

Wegens de coronamaatregelen kon er geen traditionele huldiging doorgaan. De cultuurlaureaten kre-
gen een huldiging aan huis en er verscheen een interview in de gemeentelijke nieuwsbrief. 
 
Korenpikken voor de kerststal

Ook dit jaar organiseerden de Vrienden van de Kerststal, de GALT en de Sint-Sebastiaansgilde het 
Korenpikken. In juli was er traditioneel ‘het korenpikken voor de Kerststal’. Het volledige proces werd 
gefilmd door Erfgoed Noorderkempen voor een documentaire film over het korenpikken en -zeisen in 
Merksplas-Kolonie. In oktober werd het koren gedorst en werd de akker omgeploegd. Op deze manier 
willen we oude ambachten en plattelandsbeleving terug onder de aandacht brengen. 
 
Dialoogvliegers - vliegende vragen, gevleugelde antwoorden i.s.m. Avansa

Er werden schrijfsessies met burgers en gedetineerden georganiseerd onder begeleiding van Ria Goris. 
Één schrijfsessie in het GC onder begeleiding van Ria Goris, één schrijfsessie van burgers én gedeti-
neerden in de gevangenis van Merksplas. 
Het werden intense gesprekken over vrijheid/onvrijheid, hoop en herstel. Zowel gedetineerden als de 
vrije burgers vroegen naar meer. De resultaten werden getoond op de tentoonstelling ‘corona in deten-
tie’. 
 
Het bankje

In de zomermaanden werden over Merksplas QR-codes verspreid op bankjes waarbij je kon luisteren 
naar een podcast van Open Doek vzw. 
 
Tentoonstelling ‘corona in detentie’ (van 23 december ‘21 tot 12 januari ‘22)
i.s.m. Eddy Meijs, Cellmade en gevangenis Merksplas

Omdat heel wat medewerkers van de gevangenis rasechte Spetsers zijn, brachten we de tentoonstel-
ling, die eerder in Antwerpen stond, naar de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie. De gevangenis 
werd tijdens de verschillende coronagolven volledig van de buitenwereld afgesloten, maar het per-
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soneel moest doorgaan, gewapend met handschoenen, schorten en mondmaskers. Eddy Meijs stond 
op de eerste rij (op veilige afstand en met mondmasker uiteraard) om het allemaal mee te maken en 
deze moeilijke periode vast te leggen op beeld. Reuzengrote panelen afgewisseld met stukjes tekst en 
gedichten van de personeelsleden gaven een impressie van hoe het coronavirus werd beleefd achter de 
gevangenismuren.
De gemeente kocht zes panelen aan, ze werden als bruikleen uitgeleend aan het Gevangenismuseum. 
De tentoonstelling kon gratis worden bezocht, was 15 dagen geopend en kreeg zo’n 560 bezoekers 
over de vloer. 
 
Evenementenloket EagleBe

In oktober 2021 werd er gestart met een nieuw digitaal aanvraagformulier voor evenementen. Orga-
nisatoren kunnen via EagleBe makkelijker hun aanvraag indienen en opvolgen. Ook voor de interne 
administratie is een digitaal pakket veel efficiënter werken. Het evenementenloket wordt administratief 
opgevolgd door de vrijetijdsdienst.

Erfgoed Noorderkempen

De cultuurbeleidscoördinator maakt deel uit van de stuurgroep erfgoed. Die bereidt de agenda van de 
raad van bestuur voor en aan de leden wordt advies gevraagd over de aangevraagde projectsubsidies.

Het project Goei Gerief: registreren van landbouwcollecties, waaronder enkele in Merksplas.
Sinds begin 2021 werkt Erfgoed Noorderkempen, met financiële steun van Leader MAK+,  aan een 
groot inventarisatie- en ontsluitingsproject rond landbouwerfgoed. In de gemeenten Baarle-Hertog, 
Beerse, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel gaan ze op zoek naar landbouwalaam (landbouwwerk-
tuigen) en -technieken. Ze proberen zoveel mogelijk collecties en technieken te inventariseren, digitali-
seren en documenteren. In Merksplas werden enkele grote landouwcollecties gevonden en geïnventari-
seerd.
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Promotionele activiteiten

• Plaatsen van artikels in de gemeentelijke nieuwsbrief (artikels van activiteiten, oproepen,…).
• Communicatie via social media gemeente Merksplas + Cultuur Merksplas (FB 504 volgers, Insta  
 214 volgers).
• Brochure maak tijd voor je vrije tijd met een overzicht van de bestaande verenigingen.

Subsidies

Werkingssubsidies 
Erkende culturele verenigingen kunnen rekenen op heel wat voordelen binnen de gemeente Merksplas. 
Door een erkenning aan te vragen krijgen ze een financieel steuntje in de rug, kunnen ze gratis ge-
bruik maken van de uitleendienst en hebben ze korting op het gebruik van lokalen in het gemeen-
schapscentrum. In 2021 waren in totaal 40 verenigingen erkend. Er werden twee nieuwe verenigingen 
erkend. 
 
Projectsubsidie Vrijetijd
Reglement vanuit zowel sport-, jeugd- als cultuurdienst.
Reglement om een impuls te geven aan startende, publiek toegankelijke, niet-commerciële projecten.

foto: paneel tentoonstelling 
Corona in Detentie
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Communicatie

Nog meer over Merksplas

De gemeentelijke nieuwsbrief ‘Nog Meer over Merksplas’ was in 2021 aan zijn achttiende jaargang toe. 
Er verschenen 24 edities in 2021. De opmaak en druk ervan werd zoals de voorbije jaren toevertrouwd 
aan drukkerij Bartels uit Merksplas.

Bewonersbrieven

De verschillende gemeentelijke diensten kunnen voor hun communicatie naar bewoners toe beroep 
doen op de communicatiedienst. Ze stelt dan in onderling overleg brieven op die huis-aan-huis bedeeld 
worden om burgers te informeren over werken in hun straat, gewijzigde verkeerssituaties, wegenwer-
ken of andere noodzakelijke communicatie. De communicatiedienst kan de brieven zelf opstellen of een 
redactionele functie vervullen en/of advies geven bij het opstellen van de communicatie.

info@merksplas.be

De communicatiedienst volgt ook de algemene infomailbox van de gemeente Merksplas op. Hierin 
komen allerlei vragen van burgers centraal binnen. De communicatiedienst behandelt deze vragen zelf 
of stuurt ze gericht door naar de bevoegde diensten. Ook meldingskaarten komen toe op dit mailadres. 
De communicatieambtenaar volgt deze meldingen mee op en beantwoord deze.

GO-raM

GO-raM staat voor: Gemeente- en OCMW-raadsagenda Merksplas. Bij elke gemeenteraad wordt zo’n 
document opgesteld door de communicatiedienst. Het geeft een beknopt en voor iedereen verstaan-
baar overzicht van de punten die tijdens de gemeente- en OCMW-raad aan bod komen. Een 80-tal 
burgers zijn geabonneerd en ontvangen deze per post of per e-mail.

Vrijetijdsbrochure en verenigingenbrochure

Drie maal per jaar geeft de communicatiedienst samen met de sport-, jeugd- en cultuurdienst een 
vrijetijdsbrochure uit. Daarmee informeren we ouders over het vrijetijdsaanbod van de gemeente en 
haar externe partners voorzien worden tijdens de kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie. De brochu-
re wordt meegegeven met alle gezinsoudsten op school.
Eén maal per jaar wordt er ook een verenigingenbrochure uitgegeven. Verenigingen die dat wensen 
kunnen hierin hun werking voorstellen om leden te werven. Deze brochure wordt in heel Merksplas 
bedeeld.

Opmaak en druk van de vrijetijdsbrochures en de verenigingenbrochures gebeurd door drukkerij Bar-
tels uit Merksplas.
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Seniorenkrant

Sinds 2020 brengt de communicatiedienst samen met het Sociaal Huis een Seniorenkrant uit. Die 
wordt bedeeld bij alle 65-plussers van ons dorp en verschijnt 4x per jaar. 

Met deze krant willen we gerichte communicatie op maat bieden voor een doelgroep die moeilijker te 
bereiken is via online communicatie. Zo weten we deze mensen toch te informeren over activiteiten 
voor senioren. In de krant is ook plaats voor foto’s uit de oude doos, gerichte acties van bovenlokaal 
niveau en o.m. het ‘kleine helpen’.

www.merksplas.be

Op de gemeentelijke website vinden burgers allerlei informatie en nieuwsitems terug over het bestuur, 
het beleid, de gemeentelijke diensten, het OCMW, maar de website biedt ook verschillende e-loketten 
waar bepaalde documenten digitaal kunnen aangevraagd worden. Er is ook een ruimte voorzien om 
lokale bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten. Het aantal jaarlijkse bezoekers bleef over de 
jaren heen redelijk constant, maar in 2020 en 2021 zien we 2 uitschieters.

In 2021 bezochten 192.378 surfers onze website. Dat is een daling van 18% t.o.v. het aantal bezoe-
kers in topjaar 2020 (235.384). Dit zal vooral te wijten zijn aan corona. Veel mensen klikten toen via 
onze gemeentelijke website door naar coronamerksplas.be, waar we ook in 2021 nog regelmatig infor-
matie plaatsten over de coronapandemie. Daarnaast is onze huidige website niet meer van de nieuw-
ste. Het wordt steeds moeilijker om met de beperkte functionaliteiten op een klantvriendelijke manier 
te communiceren.
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Communicatie

Nieuwe website

De gemeentelijke website is al sinds 2010 in gebruik. De huidige lay-out en framework biedt ondertus-
sen ernstige beperkingen. Eind 2020 werd gestart met de bouw van een nieuwe website via LCP, die 
ook de huidige website opleverde. Door de coronacrisis is de timing van de nieuwe website fel opge-
schoven omdat de communicatiedienst een belangrijke rol speelde in het vaccinatieverhaal van de be-
volking. Daar kroop voor de éénmansdienst veel tijd en energie in, waardoor andere projecten moesten 
opschuiven.

Nieuwe timing is om in het laatste kwartaal van 2022 de nieuwe website en een nieuwe huisstijl aan de 
bevolking te presenteren.

coronamerksplas.be

Door de beperkingen met de huidige gemeentelijke website en de nood aan een duidelijk communi-
catieplatform tijdens corona, maakte de communicatiedienst vanaf maart 2020 werk van een aparte 
website om te kunnen communiceren over alles wat met corona te maken heeft. In samenwerking 
met Dirk Raeymaekers (Merksplas.NU) werd een nieuwe website in Wordpress op poten gezet die tot 
op heden nog steeds online is. Op deze website probeerde de communicatiedienst helder te communi-
ceren over: de geldende coronamaatregelen, nuttige corona-informatie, nuttige telefoonnummers en 
websites etc. Vooral tijdens de eerste en tweede coronagolf bleek de website door veel mensen druk 
bezocht.

In de loop van 2021 werden meer en meer burgers ‘coronamoe’. Dat vertaalde zich ook in de sterk 
afnemende bezoekersaantallen van de website. Waar we in 2020 nog aan 75.459 bezoekers kwamen 
(sinds maart), strandden we in 2021 op nog maar 10.814 bezoekers.
Als de coronaomstandigheden het toelaten zullen we dan wellicht ook de stekker uit deze website trek-
ken.

Extranet voor raadsleden en burgers

Voor de openbaarheid van bestuur is het belangrijk dat bepaalde beleidsdocumenten ter inzage be-
schikbaar zijn voor burgers. Hiervoor gebruiken we een extranet (GBM III). Op dit extranet is ook een 
ruimte gereserveerd voor raadsleden en leden van adviesraden. Zij kunnen hier door middel van per-
soonlijke logingegevens documenten raadplegen ter voorbereiding van de raden. Eind 2021 waren er 
op dit extranet zo’n 1.750 documenten beschikbaar.

Personeelsblad Flits

In samenspraak met de personeelsdienst maakt de communicatiedienst een paar keer per jaar een 
personeelsblad op. Daarin worden nieuwe collega’s voorgesteld, dienstnota’s gepubliceerd en is er ook 
altijd ruimte voor een wedstrijdje waarmee leuke prijzen te winnen vallen. In 2021 verschenen er 2 
edities van de Flits.
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ELZ Kempenland

Sinds maart 2021 leverde de gemeentelijke communicatiedienst een belangrijke bijdrage aan het 
succesvolle vaccinatieverhaal van Eerstelijnszone Kempenland. Aan verschillende communicatiedien-
sten van gemeenten en steden binnen de eerstelijnszone werd gevraagd om mee in een werkgroep 
te stappen en zo communicatie op maat mee uit te werken voor de vaccinatiecampagne die de bevol-
king moest aansporen om zich te laten inenten met een coronavaccin. We ontwikkelden samen met de 
werkgroep affiches, flyers, social media posts en signalisatie voor in en rond het vaccinatiecentrum in 
Weelde en Turnhout.

Ieder kreeg ook enkele kerntaken toegewezen. De communicatiedienst van Merksplas nam de uitda-
ging aan om de website van de ELZ volledig om te gooien. Die stond eerst in het teken van de ELZ als 
organisatie, maar moest op enkele dagen tijd volledig worden omgebouwd naar een website waarop 
burgers alle informatie moesten kunnen terugvinden over vaccineren. De website werd een succes en 
werd nog lang gebruikt tot na de boosterprikcampagne. Tienduizenden mensen vonden er antwoorden 
op hun vragen.

Dit werd een lang, intensief, maar leerrijk traject, waarvoor andere zaken zoals de nieuwe gemeentelij-
ke website en de nieuwe huisstijl moesten wijken.

Er ontstond een nauwe samenwerking tussen de communicatiediensten van de omliggende steden en 
gemeenten die tot op de dag van vandaag heel erg nuttig is. We staan nauw met elkaar in contact en 
wisselen ideeën, meningen en oplossing uit nu en in de toekomst.
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Communicatie

Sociale media

Naast de website beschikt de gemeente Merksplas ook over een eigen Facebookpagina. Dagelijks wor-
den er berichten geplaatst om burgers te informeren, te sensibiliseren of gewoon een leuk weetje over 
een prestatie van een dorpsgenoot, een wistjedatje...

Volgers

Het aantal volgers van de gemeentelijke Facebookpagina blijft in stijgende lijn. Op 1 januari 2021 be-
gonnen we het jaar met 1.624 volgers en we sloten het jaar af met 1.957 volgers, een stijging van 333 
volgers of 20,8%.

Bereik

Bereik is het aantal mensen dat inhoud van of over je pagina heeft gezien, waaronder berichten, 
verhalen, advertenties, sociale gegevens van mensen die interactie hebben met je pagina en meer. In 
2021 bereikten we zo 72.567 mensen. Een stijging van meer dan 71% tegenover 2020 toen we gemid-
deld 42.439 personen bereikten met onze pagina.

Sinds midden september 2021 maakt de gemeente Merksplas ook gebruik van het immens populaire 
Instagram. Daarop verschijnen quasi dezelfde berichten als op Facebook, maar er wordt ook gebruik-
gemaakt van Instagram stories. Hiermee kan je een verhaal vertellen aan de hand van afbeeldingen of 
korte video’s die je achter elkaar kan monteren en die na 24 uur verdwijnen. Ideale manier om men-
sen te triggeren en actie te doen nemen.

Volgers

Sinds de oprichting van de gemeentelijke Instagrampagina zijn we op korte tijd naar zo’n 531 volgers 
gegaan. Het is de bedoeling om hier de komende periode nog meer op te blijven inzetten omdat de 
populariteit van Instagram bij bepaalde leeftijdsgroepen hoger ligt in vergelijking met Facebook.

Facebook

Instagram
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ICT

Vervanging hardware

1. Laptops voor personeel

De uitbraak van de coronapandemie zorgde ervoor dat sectoren die dat toelieten verplicht moesten 
thuiswerken. Al in 2020 begonnen we met het vervangen van alle vaste desktop pc’s in laptops. In 
2021 werd dat beleid verder gezet. Zo konden nog meer personeelsleden regelmatig vanuit thuis wer-
ken. Er werden in 2021 in totaal 18 laptops aangekocht voor de volgende diensten:

• 3 laptops voor de technische dienst;
• 1 laptop voor de milieudienst;
• 2 laptops voor de dienst omgeving;
• 3 laptops voor de administratie van de bibliotheek;
• 1 laptop voor de ICT dienst;
• 2 laptops voor leden van het college;
• 1 laptop voor de algemeen directeur;
• 1 lapotop voor de financiële dienst
• 1 laptop voor de coördinator van de poetsdienst;
• 2 laptops voor de personeelsdienst;
• 1 laptop voor de cultuurdienst.

2. Vernieuwing bib

Met de vernieuwing van de bibliotheek kochten we ook nieuwe apparatuur aan:

• 3 Pc’s: 2 surf-Pc’s en 1 Pc voor de balie.
• 1 laptop: door corona werd deze in gebruik genomen door het personeel, maar zal later zijn  
 plaats krijgen in de bibliotheek.
• 2 iPads.
• De apparatuur voor de zelfuitleen werd reeds vroeger aangekocht.

3. Gevangenisbibliotheek

Voor de gevangenisbibliotheek werden nog een aantal kleine aankopen gedaan:

• 1 handscanner die zowel barcodes als QR-codes kan lezen;
• 1 ticketprinter.

4. Kinderopvang

• Aankoop van 2 nieuwe iPads.
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5. Plaatsen van airco in serverlokaal

De warme zomer van 2020 leerde ons dat de temperatuur in het serverlokaal vaak te hoog opliep 
waardoor we de deur moesten openzetten. Naar beveiliging toe was dat geen ideale oplossing dus 
werd er overgegaan tot het plaatsen van een airco.

6. Overige kleine aankopen

Zoals elk jaar werden er ook in 2021 nog een aantal kleine aankopen gedaan door de ICT-dienst:

• 2 schermen 24” voor de dienst omgeving;
• 2 schermen 22” voor de personeelsdienst;
• 2 schermen 22” voor de sporthal;
• 2 ARH Combo Readers voor burgerzaken;
• 3 smartphones voor de technische dienst;
• 9 headsets om digitaal te vergaderen voor verschillende diensten.

Vervanging software

1. Office 365

Begin 2021 werden een groot deel van onze licenties van Microsoft Exchange Online overgezet naar 
Microsoft 365 E1 licenties. Het grote voordeel was dat in deze licenties Microsoft Teams zat wat het 
mogelijk maakte om op een vlotte manier online te vergaderen. 

2. Wise

In oktober 2021 schakelde onze bibliotheek over naar een nieuw softwareprogramma: Wise. Daarmee 
worden de verschillende lokale en provinciale bibliotheeksystemen vervangen door 1 modern en geza-
melijk systeem.

3. EagleBe

Sinds 2021 kunnen burgers hun openbare activiteiten en evenementen die een impact hebben op het 
openbaar domein digitaal aanvragen met EagleBe. Dat is een digitaal platform waar je toelating kan 
vragen aan de verschillende bevoegde en betrokken diensten zoals: politie, brandweer, college van 
burgemeester en schepenen...

Overige taken

Naast alle vernieuwingen gaat er natuurlijk ook veel tijd naar het dagelijks onderhoud van soft- en 
hardware. Dagelijks kunnen er problemen optreden met computers, printers, telefoons of andere 
IT-gerelateerde apparatuur. We probeerden deze altijd zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Ook 
bij vragen over software probeert de ICT-dienst de collega’s steeds bij te staan.
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Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang

In 2021 bestond Kinderclub de Spetter 19 jaar. Binnen de gemeente Merksplas heeft ze een belangrij-
ke opvangfunctie. Voor veel ouders (zowel werkende als niet werkende) zijn wij voor en na school en 
tijdens de vakantieperiode een rots in de branding. Heel wat kinderen maken gebruik van de kinderop-
vang. Naast haar economische functie, heeft de kinderclub ook een pedagogische functie.
  
Heraanleg buitenruimte

In het voorjaar van 2021 werd de tuin heraangelegd in samenwerking met studenten bachelor bouw-
kunde van Thomas More. Ze kregen als opdracht: 'het realiseren van een avontuurlijke buitenspeel-
ruimte voor Kinderclub De Spetter'. Samen met de begeleidsters en de kinderen van de kinderclub, 
werkten we een visie uit over wat een avontuurlijke buitenruimte voor ons betekende. We kwamen 
samen bij volgende stelling: ‘wij willen van de tuin een plaats maken waar elk kind zichzelf kan zijn en 
zich geborgen voelt, zijn eigen spel kan maken en mogelijkheden kan ontdekken’. 
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Corona en de kinderclub

Door corona was 2021 ook voor De Spetter een ‘speciaal’ jaar. Het was telkens weer aanpassen aan 
nieuwe richtlijnen, het opvolgen van strikte organisatie- en hygiënemaatregelen, beperkte bubbels per 
school ...

Tijdens de verlengde kerstvakantie hebben we samen met het lokaal bestuur en de scholen naar een 
oplossing gezocht voor de noodopvang. De begeleid(st)ers van de kinderclub speelde hierin een be-
langrijke rol.

Enkele cijfers

Tijdens het schooljaar en tijdens de vakantie hebben we in de kinderclub een capaciteit van 165 kinde-
ren. Tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie komen daar 100 plaatsen bij op de Speelkolonie.

In 2021 maakten 642 kinderen gebruik van de kinderclub en/of de vakantiewerking op de Speelko-
lonie. Dat is een daling in vergelijking met de jaren voor corona. Veel ouders werkten tijdens de co-
ronapandemie van thuis uit, waardoor ze niet langer beroep deden op de kinderclub. Vooral in de groep 
van de lagere school zien we een daling. 
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Kinderopvang

• 28 kinderen met extra zorg maakten in 2021 gebruik van de opvang.
• Aantal middagslapers: 1
• De Kinderclub was 247 dagen geopend in 2021
• Kind en Gezin keurde in de kinderclub 6 occasionele opvangplaatsen goedgekeurd voor ouders  
 die kortstondig opvang nodig hebben.In 2021 maakten in totaal 57 kinderen hiervan gebruik.
• Voor 47 kinderen werd het sociale tarief (50 % korting) of gratis tarief toegekend via het 
 Sociaal Huis.

Prestaties

In 2021 voorzag het personeel van de kinderclub 32.699 opvangmomenten verdeeld over 5 momenten 
en 642 kinderen:

Voorschools: 11.151 opvangmomenten
Naschools: 12.495 opvangmomenten
Woensdagnamiddag: 2.957 opvangmomenten
Vakantiedagen 5.792 opvangmomenten
Schoolvrije dagen : 304 opvangmomenten

Kinderen per 
geboorte-

jaar in 2021
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Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang

Personeel

• 17 kinderbegeleid(st)ers (veertien 19 uur , één 23,5 uur, één hoofdbegeleidster 30 uur/week. 
• 1 persoon die coördinator Huis van het Kind combineert met pedagogisch coach (halftijds).
• 1 coördinator IBO.

Takenpakket begeleid(st)ers

• 7 begeleidsters begeleiden de middagopvang in de gemeenteschool Qworzó. Zo wordt hun 
 takenpakket uitgebreid met 5 uur per week. 
• In september 2021 werden 3 extra personen aangeworven voor 5 u per week om de middag  
 in Qworzó en de VBS te ondersteunen.
• 2 begeleidsters organiseren wekelijks het peuterspeelpunt wat hen extra werkuren oplevert.
• 2 begeleid(st)ers combineren een job in de kinderopvang met een andere job binnen de 
 gemeente: bibliotheekbediende en bedeling van de maaltijden van het Sociaal Huis.
• Er waren verschillende kortdurende vervangingen voor mensen in loopbaanonderbreking en   
 ziekteverlof.

Stagiairs, vakantiewerkers en vrijwilligers in de kinderclub

•  Tijdens de vakantie werd het team versterkt met 23 jobstudenten (6 per periode).
•  Verschillende monitoren deden hun stage op de Kinderclub om het attest animator in het 
 jeugdwerk te behalen.
•  Verschillende stagiaires deden  ervaring op in de Kinderclub: 7° jaar kinderzorg van het HIVSET  
 en het Spijker, duaal leren kinderzorg HIVSET, cursisten van het volwassenonderwijs kinderzorg  
 van het HIVSET, studenten bachelor pedagogie van het jonge kind, van KDG Antwerpen. 
• Eén jongere uit het BSO kwam 3 dagen per week werkervaring opdoen.  
• Van het Zwart Goor komt 1 persoon met een beperking, 1 dag per week vrijwillig meewerken.

Vorming-teamwerking

Om hun kennis nog bij te schaven volgden de begeleidsters en coördinator opleidingen in 2021: 
• Mentorenopleiding
• Veerkrachtig team
• EHBO
• Vakantieplanning
• De begeleidsters namen deel aan de teambuildingsdag van de gemeente. 
• Eénmaal per week is er een teamvergadering. Daar worden de activiteiten gepland en 
 geëvalueerd, praktische afspraken gemaakt, werkpunten en kinderen besproken.

Samenwerking VVSG

De kinderclub is lid van VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten steunpunt kinderop-
vang). Om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in de kinderopvangsector volgde de coördi-
nator 4x per jaar een Bar (Beleid en actualiteit). Ook stond er regelmatig een supervisie op het pro-
gramma. Hier kunnen concrete werkingspunten besproken worden.



Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Huis van het Kind

Algemeen

In het Huis van het Kind kunnen ouders (en kinderen) terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien 
van kinderen van -9 maanden tot 24 jaar.  Het is een samenwerking tussen organisaties die ouder of 
kind helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, work-
shops en veel meer.

Consultatiebureau Kind en Gezin

In april 2021 verhuisde het Consultatiebureau van Kind en Gezin naar het Huis van het Kind. De tech-
nische dienst van de gemeente creëerde er een prachtige plek voor hen, waardoor we nu ook de ‘jong-
ste gezinnen’ in ‘het Huis’ krijgen. Dat heeft een grote meerwaarde.

Pamperkas

In mei 2021 lanceerden we de Pamperkas. Die heeft de toeloop naar het Huis doen toenemen.
We kunnen wel stellen dat het fysieke Huis van het Kind een meerwaarde betekent. Naast het feit dat 
de jonge gezinnen er al bekend mee raken en vanwege het feit dat veel gezinnen gebruik maken van 
de kinderopvang – veel gezinnen gekend zijn – is de drempel om een (hulp)vraag te stellen laag en de 
lijn om door te verwijzen kort.

Jaaroverzicht 2021

1 april 2021 Consultatiebureau Kind en Gezin verhuist naar het Huis van het Kind

16 - 23 mei 2021 Week van de opvoeding: alternatief programma
Aan de ouders werd een complimentenkaartje uitgedeeld.
Lancering Pamperkas. 

Juni 2021 Belronde naar ouders van kinderen met een specifieke zorg, deels ter voorbe-
reiding naar de vakantieopvang. Hieruit kwamen verschillende doorverwij-
zingen en opvolggesprekken.

2 - 13 augustus 2021 Organisatie en coördinatie Zomerschool: Kamp K
21 november 2021 Boomplantdag: jaarbomen 2019 en 2020 werden geplant. Ondanks het feit 

dat de receptie niet mocht doorgaan, was het een gezellig familiemoment.
December 2021 Warmste week: “kaartjesfabriek”.

De kinderen van Kinderclub De Spetter maakten kerstkaartjes die opgestuurd 
werden naar de oudste Spetsers onder ons.
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Huis van het Kind

Leercirkel Huizen van het Kind Kempen

Het huis van het Kind Merksplas maakt deel uit van de Leercirkel Huizen van het Kind Kempen. Drie 
keer paar vindt er een uitwisseling plaats. In 2021 vind die online plaats.

Peuterspeelpunt

Op woensdagvoormiddag kunnen ouders of grootouders met hun baby en peuter komen spelen tijdens 
het peuterspeelpunt. Al heel wat ouders en kinderen maakten hiervan gebruik. De kinderen kunnen er 
fijn spelen, voor de ouders is het een leuk ontmoetingsmoment. 
Het peuterspeelpunt is gedeeltelijk door kunnen gaan. Vanwege de coronamaatregelen van het mo-
ment hebben we het noodgedwongen weer stil moeten leggen.

Huiswerkbegeleiding

Het Huis van het Kind voorziet op maandag, dinsdag en donderdag huiswerkbegeleiding in Kinderclub 
De Spetter. Door de maatregelen hebben we dit jaar niet kunnen samenwerken met vrijwilligers. De 
kinderen hebben intern in het Huis van het Kind en De Spetter ondersteuning gekregen. 
Er werd ondersteuning geboden aan kinderen met een andere moedertaal, maar ook aan kinderen van 
wie de ouders om welke reden dan ook minder ondersteuning kunnen geven. 

In 2021 hebben we aan 9 kinderen ondersteuning kunnen bieden.

Brugfigurenproject

Het brugfigurenproject is huiswerkbegeleiding aan huis. Niet alleen krijgen de kinderen ondersteuning, 
maar wordt ook de brug gemaakt tussen school en thuis. Aangetoond is dat een uur per week indivi-
duele begeleiding de slaagkans van de kinderen aanzienlijk verhoogt. Door de coronamaatregelen is de 
begeleiding aan huis stopgezet.

Opvoedingspunt

Opvoedingspunt Merksplas hoort bij de Opvoedingswinkel Hoogstraten. Een opvoedingspunt of -winkel 
is een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren 
van 0 tot 25 jaar. De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft: ouders, 
grootouders, plusouders, leerkrachten, kinderopvang... We zoeken samen naar een aanpak op maat. 
Jij bent als dagelijkse opvoeder ’expert’ over je kind. Onze kennis én jouw kennis vormen samen een 
meerwaarde.

Ondanks Corona waren er 26 contacten in 2021.
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Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op 
zoek zijn naar kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een netwerk van organisaties 
die belangrijk zijn voor kinderopvang:

• Organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang hebben. 
• Organisaties die deze gezinnen de weg kunnen wijzen naar de kinderopvang.

In 2021 zijn de eerste stappen gezet om het loket te digitaliseren in samenwerking met Noorderkem-
pen Werkt, zodat er duidelijk beeld ontstaat naar de unieke opvangvragen voor Merksplas.

Enkele cijfers

In 2021 zijn er 128 vragen bij het Huis van het Kind binnengekomen, waaronder:
• 85 basisinformatie/doorverwijzingen. 
• 24 vragen waren voor kinderopvang voor 0-3-jarigen.
• 19 Pedagogische gesprekken.
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Onderwijs

Personeel kleuterschool

In gemeentelijke basisschool Qworzó werden op 31 december 2021 in totaal 14 personeelsleden te-
werkgesteld binnen de kleuterschool.

Personeel lagere school

In gemeentelijke basisschool Qworzó werden op 31 december 2021 in totaal 28 personeelsleden te-
werkgesteld binnen de lagere school.

In de basisschool werken nog 2 administratief medewerkers en één 
voltijds directeur. Sommige personeelsleden combineren 
verschillende ambten.
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Onderwijs

Evolutie leerlingenaantal

Overzicht leerlingenaantallen kleuterschool 
(op 1 september 2021)

Overzicht leerlingenaantallen lagere school 
(op 1 september 2021)
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Financiële dienst

De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en in de uitvoering van het 
financieel beleid.

Takenpakket

• Opmaak voorontwerp en technische uitwerking van de financiële nota van het meerjarenplan en  
 zijn aanpassingen.
• De inkohiering en inning van gemeentebelastingen en retributies.
• Budgetcontrole.
• Het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarreke- 
 ning en de geconsolideerde jaarrekening.
• Liquiditeits- en thesauriebeheer.
• Het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin.
• Inning van de ontvangsten en de betaling van de verschuldigde uitgaven.
• De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met  
 budgettaire en financiële impact.

Gemeente en OCMW Merksplas stelden, na een piloottraject in 2019, voor het eerst samen een meer-
jarenplan op over hun lokaal beleid voor de periode 2020 – 2025.

Inkomsten

Het gemeentebestuur Merksplas haalde haar inkomsten in 2021 voornamelijk uit:

• Werkingssubsidies                  € 7.845.584
• Fiscale ontvangsten        € 5.674.503
• Ontvangsten uit de werking       € 1.698.074
• Recuperatie individuele hulpverlening      € 103.171
• Andere operationele ontvangsten      € 222.403
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Financiële dienst

Binnen de fiscale ontvangsten zorgden de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) met 
2,41 miljoen euro (46,5 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) met 2,56 miljoen 
euro (50,5%) voor de grootste bron aan inkomsten voor Merksplas.

Uitgaven

De exploitatie-uitgaven bij het gemeentebestuur Merksplas zijn in 2021 goed voor 68,5 % van de 
totale uitgaven en worden verder aangevuld met zowel uitgaven voor kredietaflossing als met inves-
teringsuitgaven. Exploitatie-uitgaven zijn de uitgaven die verband houden met de gewone activiteiten 
van het bestuur.

• Aankoop goederen en diensten       € 2.906.100
• Personeelskosten         € 9.128.765
• Individuele hulpverlening OCMW      € 372.573
• Toegestane werkingssubsidies       € 1.628.821
• Andere operationele uitgaven       € 61.959
• Financiële uitgaven        € 116.636
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Financiële dienst

Investeringen in 2021

Corona had een negatieve impact op de gemeentebegroting in heel wat gemeenten, zo ook in 
Merksplas.

De belangrijkste investeringen in 2021:

• Cascowerken fase 5 & 6 in de Kolonie.
• Bouw 13 assistentiewoningen.
• Wegen- en rioleringswerken (o.a. afwerking heraanleg Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat
 en Gezellestraat, fietspad- en rioleringswerken Koekhoven fase 2 zuidelijk deel, Nachtegaal-  
 straat, Moerstraat…).
• Aankoop kerkhof en landbouwgronden Merksplas-Kolonie.
• Aankoop roerende goederen: aankoop elektrische heftruck, nieuwe software tijdsregistratie,  
 een schrobzuigmachine…

Merksplas in het financiële landschap

Merksplas behoort tot de cluster landelijke woongemeenten met een eerder vergrijzende bevolking. 
Onderstaande grafieken geven de financiële vergelijking weer met deze cluster, maar ook met ge-
meenten in dezelfde provincie en alle gemeenten in het Vlaamse gewest. De gemeente Merksplas heft 
jaarlijks een aantal belastingen, want elk bestuur heeft nood aan inkomsten om de dienstverlening aan 
de burgers te realiseren en te betalen.

Per inwoner had Merksplas (cijfers 2020) € 653 aan fiscale ontvangsten. Dit is vergelijkbaar met de 
cluster (€ 658), maar beduidend minder dan de provincie (€ 781) en een heel pak minder dan alle 
Vlaamse gemeenten (€ 802). Ondanks die lagere inkomsten, is de fiscale druk voor de burger relatief 
laag in vergelijking met veel andere gemeenten. De groene balkjes van de opcentiemen onroerende 
voorheffing, waar slechts 15 op 300 gemeenten nog lager zitten, en van de aanvullende personenbe-
lasting illustreren dit. Ook de schuldcijfers zijn opmerkelijk. Per inwoner heeft Merksplas een schul-
denlast van € 50 (cijfers 2020) , de cluster zit op € 98, de gemeenten in onze provincie op € 99 en het 
Vlaamse gemiddelde ligt maar liefst op € 119 per inwoner.
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Spreiding aanslagvoeten OOV - Vlaanderen (2021)

Spreiding aanslagvoeten APB - Vlaanderen (2021)

Meer gedetailleerde financiële info over het werkjaar 2021 vind je in de ‘jaarrekening 2021’.

groene balk = Merksplas

groene balk = Merksplas
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Algemeen

• Sinds 2021 is er een geïntegreerde personeelsdienst voor gemeente en OCMW.
• Uitbouw van een sterk en gefundeerd HR-management conform de beleidsdoelstellingen. 
• Sinds 1 september 2021 verhuisde de personeelsdienst naar het Sociaal Huis.
• Op 1 september 2021 kwam een nieuwe voltijdse werkkracht het team versterken.
• In het voorjaar van 2022 komt er nog een nieuwe collega in dienst door de pensionering van  
 één van onze huidige medewerkers. 
• Het team wordt uitgebreid van 1,8 VTE naar 2,8 VTE.

Personeelsbeleid

Sinds 2021 is er alvast actief ingezet op het faciliteren van een functionerings- of evaluatiegesprek 
voor ieder personeelslid conform de rechtspositieregeling. Alsook de correcte registratie en rapportage 
ervan. In de loop van 2021 was er een doorschaling van 8 collega’s, 5 op de gemeente en 3 van het 
OCMW. We zijn ook volop terug gestart met andere formaliteiten zoals de uitvoering van de eedafleg-
ging voor elke nieuwe collega. Een leuke traditie, die omwille van Covid en praktische omstandigheden 
in het verleden verloren ging.
 
Kerntaken

De geïntegreerde personeelsdienst behoudt zijn oude taken en beoogt de uitbouw van enkele nieuwe. 
Met de uitbreiding van het team willen we de kerntaken ten allen tijde naar ons best vermogen samen 
verzekeren. 

De absolute focus van de personeelsdienst ligt op het uitwerken van administratieve-technische taken 
en loonadministratie zoals:

• De tijdsregistratie: dagdagelijkse opvolging en correctie van onregelmatigheden.
• Berekening van de maaltijd- en ecocheques en andere extralegale voordelen zoals de GSD-V.
• Administratie inzake afwezigheden, ziekte, overuren, verlof, vergoedingen en toelagen, genees- 
 kundige onderzoeken, vakbondspremie, subsidiëring, etc.
• Loonberekening en afrekening van de bedrijfsvoorheffing, opmaken van fiscale fiches, aangifte  
 aan de DmfA Sociale zekerheid...
• Aangifte en opvolging van arbeidsongevallen en allerhande verzekeringsdossiers.
• Aangifte en opvolging van tijdelijke werkloosheid.
• Bijhouden van de personeelsadministratie, aanleggen van persoonlijke dossiers.

Maar de personeelsdienst is meer dan dit alleen. Samen als team zetten we onder meer in op:

• Het beheer van administratief en geldelijk statuut en het reglement voor het contractueel per- 
 soneel.
• Het voorbereiden van beslissingen van ons college en de gemeenteraad inzake personeelsbeleid  
 en ondersteuning bieden bij de uitrol en implementatie ervan met de nodige instructies.
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Personeelsdienst

• Aanwervings- en rekruteringsbeleid met bijhorende opmaak van arbeidsovereenkomsten.
• Organisatie van bevorderingsexamens, wervingsreserves en bewaken van vacatures.
• Begeleiding van uitdiensttreding: gaande van pensionering tot ontslagprocedures.
• Extra werklast in 2021: het project capelo (elektronische pensioendossiers in een data-  
 bank).
• Diverse taken in functie van het algemeen personeelsbeleid; opvolgen van de functionele loop- 
 banen, opvolging van het personeelsbehoeftenplan, voorbereiding en opvolging van het syndi- 
 cale overleg, opmaken van functiebeschrijvingen in overleg met verschillende diensten etc.
• Het opmaken van budgetten en allerhande rapportages inzake personeels- en werkingskosten.
• Aanvragen loopbaanonderbreking en zorgkrediet bij Federale en Vlaamse Overheid.
• Samenwerking met IDEWE en de preventieadviseur, inplannen en opvolging medische onder- 
 zoeken.
• Onderzoeken nieuwigheden binnen sociale wetgeving, trends en actualiseren personeelsbeleid.

Kerncijfers

De personeelsdienst doet de loonadministratie voor 148 mensen die op de gemeente en het OCMW 
werkzaam zijn. Dat is een lichte stijging t.o.v. 2020 toen er 143 mensen in dienst waren.

20 werknemers (6,8 VTE) deden in 2021 beroep op allerhande aanpassingen in hun werkregimes:
• Onbetaald verlof: 3 werknemers 4/5de, 1x fulltime.
• Ouderschapsverlof: 3 werknemers 4/5de, 1x 90%.
• Loopbaanonderbreking / zorgkrediet: 5 werknemers 4/5de, 1x fulltime.
• Loonbaanvermindering (oud systeem): 4 werknemers 4/5de, 
 1x 50% en 1x 30%.

Som uitbetaald equivalent Personen Fulltime Parttime
Tijdelijken en contractuelen 95,22 130
Vastbenoemden 16,37 18
Eindtotaal 111,59 148 61 87

Som uitbetaald equivalent Aantal personen
Gemeentebestuur 87,70 114
OCMW 23,89 34
Eindtotaal 111,59 148

Het gemeentebestuur

• In 2021 werd de loonadministratie gedaan voor in totaal 114 werknemers, wat overeenkomt  
 met 87,70 voltijdse equivalenten. 
• Bovenop deze aantallen waren er tijdens de vakantieperiode 37 monitoren bij de IBO en, tijdens  
 de zomermaanden gemiddeld 6 seizoenarbeiders bij de groendienst aan de slag.
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• Eén van de seizoenarbeiders werd na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbe- 
 paalde duur aangeworven om de groendienst te versterken. 
• Op onze dienst ICT hebben we ook 1 fulltime detachering tewerkgesteld vanuit het stadsbestuur  
 van Turnhout.
• Uitzonderlijk werd er in 2021 ook een team contacttracing ondersteund vanuit de personeels - 
 dienst. Dit team bestond uit 1 coördinator en 8 contacttracers.  

Het OCMW

• In 2021 werd de loonadministratie gedaan voor in totaal 34 werknemers, wat overeenkomt   
 23,89 voltijds equivalenten. 
• Bovenop deze aantallen waren er tijdens het jaar 2 tijdelijke collega’s in art.60 contract.

Verloning

Bij het gemeentebestuur en het OCMW kennen we een loonclassificatie van volgende categorieën in 
2021:

Som bruto uitbetaald equivalent Aantal personen %
A-niveau en decretale graden 5,8 6 4
B-niveau 24,2 28 19
C-niveau 12,53 17 11
D-niveau 36,94 42 28
E-niveau 22,44 39 26
IFIC (personeel IBO) 9,68 16 11
Eindtotaal 111,59 148 100

De grootste groep van de werknemers wordt verloond in een D of E-categorie. Wanneer we dit per 
theoretisch equivalent bekijken, zien we als grootste groep B en D-tewerkstellingen.

Leeftijd personeel
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48% ofwel de helft van het aantal actieve medewerkers is 50+.
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Personeelsdienst

Ziekte en afwezigheid

Binnen ons arbeidsreglement is het toegestaan 4 dagen ziekte zonder attest op te nemen. In 2021 zijn 
er in totaliteit 35 dagen opgenomen onder de 148 actieve personeelsleden. Deze dagen zijn niet mee-
geteld in ons ziekteverzuimrapportage vanuit de tijdsregistratie.

Bovenop de afwezigheid wegens ziekte, is er ook nog de mogelijkheid om o.w.v. diverse redenen 
dienstvrijstelling of omstandigheidsverlof aan te vragen. In 2021 is er voor 310 uur dienstvrijstelling 
aangevraagd, goed voor zo’n 2 uur per actieve werknemer per jaar, en voor 517 uur omstandigheids-
verlof wegens familiale redenen (huwelijk, communie, begrafenis, etc.) aangevraagd, goed voor 68 
dagen.

In 2021 waren van alle ziektemeldingen:
• 2,9%: korte ziektemeldingen (< 2weken voor arbeiders, < 4weken voor bedienden).
• 10,4%: langdurige ziektemeldingen (15 collega’s betaald door de mutualiteit of statutairen op  
 disponibiliteit).

Langdurig afwezige collega's worden meestal vervangen om hun afwezigheid op de diensten op te van-
gen. 

We streven bij de personeelsdienst in samenwerking met het managementteam en de diensthoofden 
naar een uniform gedragen aanwezigheidsbeleid en ondersteunen de langdurig afwezigen met de nodi-
ge reintegratietrajecten of samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst.

Overzicht lange en korte ziektemeldingen 2018 - 2021 in dagen
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Bij de langdurige afwezigen zien we een lichte stijging, maar de korte ziekmeldingen zijn gedaald ten 
opzichte van 2018 – 2020. We vermoeden dat alternatieven zoals het thuiswerken en mogelijkheden 
voor tijdelijke werkloosheid hier in 2021 toe hebben bijgedragen.

Hospitalisatieverzekering

In april 2021 werd er een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor een collectieve hospitalisatie-
verzekering voor de periode 2022 - 2025. De personeelsdienst ondersteunde deze overgang adminis-
tratief.

Arbeidsongevallen in 2021

• 1 ongeval op de werkplek met 4 dagen werkverlet;
• 3 ongevallen onderweg naar het werk met verlet (totaal 305 dagen), waarvan 1 langdurig;
• 2 ongevallen genoteerd zonder vervolg.

Surplus in de loonkost in 2021

• In 2021 is de loonindex 2x overschreden (in september en december);
• Invoering van de Ecocheques (max. 200 euro) als extralegaal voordeel personeel;
• Uitrol van de VIA-akkoorden en de verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarspremie  
 voor ieder personeelslid (sectoraal akkoord 6 juni 2021: 1.1%loonsverhoging);
• Anciënniteit is in maart 2021 opgetrokken naar +4 jaar privé voor iedereen die hiervoor in aan- 
 merking komt.
• 1 extra gepensioneerd mandataris (daar waar we +20 jaar een stabiel bestuur hebben).

Samenwerking arbeidsgeneeskundige dienst

Merksplas werkt samen met IDEWE. Volgende werden ingepland in 2021:

• Inhaalbeweging medische onderzoeken 2020 en inplannen ervan door de personeelsdienst;
• De data voor EHBO-opleidingen door IDEWE waren gepland voor het najaar 2021.

Impact corona

De impact van de coronacrisis was uiteraard in 2021 voelbaar op iedere collega en ook op het ganse 
HR-beleid. Op de personeelsdienst was deze impact zeker administratief niet te onderschatten:

• Massaal thuiswerk voor iedere beeldschermwerker: extra registraties.
 o Verplicht karakter tot 27 juni 2021, nadien tot 31 december nog sterk aanbevolen
• 10 collega’s vroegen tijdelijke werkloosheid aan o.w.v. quarantaine van zichzelf of gezinslid, dit  
 komt overeen met een totaal van 241 uur.
• 14 collega’s vroegen tijdelijke werkloosheid o.w.v. economische overmacht aan, dit gaat over  
 een totaal van 1422,5 uur en gaat per collega over langere periodes van enkele weken. 
 o De grootste impact: strijkatelier en dienstencheques.  

64



Personeelsdienst

• Bijkomende telewerkaangiftes, aanwezigheidsregisters en IDEWE-registraties 
• Het gemeentebestuur van Merksplas werd aangesteld als juridische werkgever voor de contact- 
 tracing voor ELZ Kempenland.
• De impact voor de personeelsdienst ligt vooral bij de administratieve ondersteuning, rekrutering  
 en indienstreding. 
• In 2021 werd er vanuit het managementteam ook ingezet op het herconnecteren na corona.  
 Zo kon de nieuwjaarsreceptie niet doorgaan en kreeg elk personeelslid een Spetsersbon van 20  
 euro. 
• Op 23 september 2021 werd er een fysieke teambuilding georganiseerd. 
• Het arbeidsreglement werd in 2021 aangepast met bepalingen rond telewerken. Elk personeels- 
 lid dat voltijds werkt, kan maximaal 1 volle dag of twee halve dagen per week op afstand wer- 
 ken. Voor wie 50% of minder werkt is enkel incidenteel afstandswerk mogelijk.

To be continued 2022: administratief voorbereidingswerk in 2021 

In 2021 werd er ook stevig gewerkt aan enkele nieuwigheden die ons te wachten staan in 2022. Zo zijn 
we in 2021 onder meer gestart met de voorbereiding van:

• De uitrol van de nieuwe rechtspositieregeling en de aanpassing/actualisatie van ons arbeidsre- 
 glement;
• De uitwerking van een nieuw web-based tijdsregistratiesysteem in samenwerking met de EM  
 Group: Galantis;
• De uitwerking van een gsm-beleid met bijhorende juridische omkadering;
• De voorbereidingen van de loonaanpassing voor de BKO naar het nieuwe verloningssysteem  
 IFIC;
• De uitrol van de elektronische loonbrieven en de bijhorende technische applicatie;
• De uitrol en bestendiging van de modaliteiten inzake het structureel thuiswerk post-corona;
• De uitrol van de uitbreiding van de anciënniteit naar 12 jaar privétewerkstelling in 2024.

Tot slot zijn we bij de personeelsdienst steeds onderhevig aan ad hoc nieuwigheden en snelle procedu-
rewijzigingen. Zo hadden we in 2021 onder meer als voorbeelden de invoering van de subsidie van de 
pedagogisch coach op de BKO, uitbreiding van het geboorteverlof, juridische aanpassing pleegzorgver-
lof, telewerkaangiftes en aanwezigheidsregisters, vaccinatieverlof voor personeel, etc. Kortom, uitda-
ging verzekerd!
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Milieudienst

Onze gemeente organiseert een doorgedreven gescheiden afvalinzameling aan huis, biedt extra dien-
sten aan (gratis systeem snoeihout en ophaling landbouwfolie) en hanteert het principe van: de ver-
vuiler betaalt (huisvuil, grofvuil en GFT). Het afvalbeleid staat op punt en het sorteergedrag is goed 
ingeburgerd.

Sluikstorten
Toch moeten we aandacht blijven hebben voor ontwijkgedrag. Milieudienst en groendienst registreren 
alle meldingen van zwerfvuil en sluikstorten en brengen zo de probleemlocaties in kaart. Voor specifie-
ke problemen werken ze een oplossing uit op maat.

Meldingen Totaal gewicht Personeelskosten Afvoerkosten Totale kosten
2021 200 22.935 kg € 18.000 € 5.504 € 23.504

Zwerfvuilinzameling
Verder kunnen we beroep doen op onze gemotiveerde zwerfvuilvrijwilligers. In 2021 halen ze samen 
230 zakken zwerfvuil op. Ook onze eigen technische dienst doet zijn uiterste best om alle speelplein-
tjes, perkjes en wandelpaden afvalvrij te houden, zij zamelen 115 zakken met zwerfvuil in.

Evolutie kilo's zwerf-
vuil en sluikstort 
2017 - 2021
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Coachingtraject Mooimakers

Merksplas neemt onder begeleiding van IOK Afvalbeheer deel aan een coachingtraject Mooimakers voor 
de uitbouw en implementatie van een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid. We startten de interne 
communicatie op en voerden een quickscan uit. Deze nulmeting bezorgt ons de nodige inzichten rond 
het gevoerde beleid en de pijlers waarop we bijkomend moeten inzetten. We bereiden de uitvoering 
van een vuinisbakkenplan voor en brengen de ‘hotspots’ in kaart.

Asbest

OVAM werkt een asbestafbouwbeleid uit om Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig te maken. In 
Merksplas liepen 2 pilootprojecten. Na 5 jaar werden er 456 dossiers afgewerkt, waarvan 10 asbestin-
ventarissen.
Vooral de verwijdering van hechtgebonden asbesthoudend materiaal werd een succesverhaal.  Naast 
de klassieke golfplaten, werden ook onderdakplaten, leien, gevelplaten, schouwkanalen, staldeurtjes 
en voederbakken afgevoerd. De totale hoeveelheid afgevoerd materiaal bedraagt zo’n 2 miljoen kilo!

Slimme factuur Diftar

De verschillende betalingen tijdens het jaar worden vervangen door een éénmalige betalingsuitnodi-
ging gebaseerd op het geraamd gebruik voor 1 jaar. De persoonlijke afvalstatistiek bepaalt de hoogte 
van het bedrag.

Nieuwe Blauwe Zak

Sorteren wordt nog eenvoudiger. Naast de klassieke PMD-verpakkingen mogen voortaan alle plastic 
verpakkingen die je voordien apart in de groene zak kon sorteren samen in de 'Nieuwe Blauwe Zak'.

Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie verenigt steden, gemeenten, bedrijven en organisaties die vragen dat de rege-
ringen snel statiegeld invoeren op blikjes en alle plastic flessen. Omdat plastic flesjes en blikjes verant-
woordelijk zijn voor 40% van het zwerfvuil, lijkt het invoeren van statiegeld een efficiënte maatregel.

Acties

• De Sapmobiel, een mobiele fruitpers, voorzag opnieuw persdagen in onze gemeente aan de   
 sporthal.
• Het Leaderproject ‘Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske’ gaat in uitvoering. We mogen 
 rekenen op deelname van alle landbouwers uit het stroomgebied! Een expert gaat samen met  
 de individuele landbouwers een rondgang maken op en rond het bedrijf voor een volledige door-
 rlichting van de (afval)waterstromen en een vrijblijvend bedrijfsadvies op maat.
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Groenprojecten/Natuur

• Padvinders Eindepoel: De gemeentelijke groendienst plaatste opnieuw een paddenscherm  
 tussen de Strikkense bossen en het Strikkeven. Amfibieën die richting de voortplantingspoel  
 trekken, kruipen dan langs het scherm tot ze in een ingegraven emmer terechtkomen. Elke   
 ochtend en avond passeren vrijwilligers uit de buurt om deze emmers te ledigen en de dieren te  
 determineren. In het voorjaar van 2021 werden zo 6.707 amfibieën levend overgezet.
• Verpachting jachtrecht: Het gemeentebestuur gaat opnieuw over tot verpachting van het   
 jachtrecht op gemeentegronden voor een periode van zes jaar. Het betreft 45 hectare in de   
 Strikkense bossen en 54 hectare landbouwgronden Koekhoven – bossen Bosstraat. We houden  
 alvast rekening met de onvermijdelijke opmars van het wild zwijn in onze regio.
• Behaag de Kempen: Om de actie Behaag de Kempen extra te promoten, voorziet onze ge-  
 meente opnieuw een afhaalpunt in het gemeentelijk magazijn. Er komen 34 particulieren langs,  
 goed voor 2.153 stuks haagplantsoen en 29 fruit- en vruchtbomen.
• Eikenprocessierups: We werkten een plan van aanpak uit waarbij we focussen op natuurlijke 
 bestrijding. De provincie Antwerpen nodigde ons uit om ambassadeurgemeente te zijn voor het  
 Belgisch-Nederlands LIFE project: ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het ge 
 bruik van biociden’, waarbij men een oplossing zoekt voor de overlast door de eikenprocessie- 
 rupsen in de natuur.
• Projectsubsidie Natuur: De gemeente wenst via dit project een hogere natuurkwaliteit   
 na te streven binnen de openbare bosbestanden, in functie van habitattypische soorten 
 en Natura 2000-soorten. Hiertoe zullen we lichtrijke, gevarieerde bosranden met open plekjes  
 en heide voorzien en leggen we een aantal nieuwe poelen aan die fungeren als stapstenen.

Duurzaamheid, energie en klimaat

• Ondertekening kraanwatercharter: Hiermee willen we scholen, verenigingen en lokale be- 
 drijven stimuleren om werk te maken van een verstandig waterverbruik en om te kiezen voor  
 kraanwater als dorstlesser. We kochten 12 leidingwaterkoelers aan voor installatie in de ge-  
 meentelijke gebouwen. Afhankelijk van de wensen van de gebruikers, tappen we nu gefilterd  
 water op kamertemperatuur, gekoeld water of bruisend water.  
• Tankslag: Samen met IOK organiseert de gemeente Merksplas voor de 4de keer een tankslag.  
 Door de combinatie met de groepsaankoop hemelwateropvang is het mogelijk om de werken te  
 combineren. Zo raak je van je oude stookolietank af en installeer je in één klap een regenwater- 
 put met infiltratievoorzieningen.
• Klimaatactieplan: De gemeenteraad van Merksplas keurt het klimaatplan 2030 goed. De op- 
 maak van een klimaatplan kadert binnen het streekproject Kempen2030. Het plan bevat acties  
 die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar  
 maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
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Concrete acties klimaatactieplan

Sleutelactie Rapportage 2021
Klimaatvriendelijke (her)inrichting 
van het openbaar domein.

Bevrijdingsstraat: parkeerplaatsen infiltrerend, groenaanleg
Jaak Mertensstraat: hemelwater naar wadi
Koekhoven: aanplant veldesdoorn in haagverband
Schoondreef en omgeving: open grachten en gescheiden 
riolering

Wijktransitieproject (bv. gekoppeld 
aan geplande rioleringswerken).

Bevrijdingsstraat: werd geïntegreerd aangepakt

Opmaak plan om de open ruimte te 
vrijwaren.

Gemaakte RUP’s voorzien in vrijwaring open ruimte van een 
groot deel van het grondgebied Merksplas (bv. gemeentelijk 
RUP glastuinbouw, PRUP Kolonie, GRUP Klei van de Kempen); 
in 2021 is Merksplas ingestapt in het project ‘Boer(en)be-
drijf(en)match’ ifv mogelijkheden inzake agrarische herontwik-
keling

Terugdringen energiearmoede. Energiescan kwetsbare klanten: aankoop watt-meter en op-
maak brochure rond energiebesparende maatregelen en in-
formatie rond het gebruik van de watt-meter. Het Sociaal Huis 
tracht cliënten bij het overhandigen van de watt-meter aan 
te moedigen tot het uitvoeren van een energiescan. Promotie 
‘huur- en isolatiepremie’: indien van toepassing, worden ook 
andere energiebesparende maatregelen besproken.

Verkeersveiligheid en aandacht voor 
de zwakke weggebruiker.

Opstart schoolvervoersplan.

Energielandschap ‘Grensland Turn-
hout’: opmaak ruimtelijke energie 
strategie als kader voor de transitie 
van fossiel naar hernieuwbaar.

Instap als pilootgemeente.

Duurzaam waterbeleid. Overeenkomst rioolbeheer met module opmaak hemelwater-
plan. 
Leaderproject ‘Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske’: 
uitvoering bedrijfsbezoeken en rapportage individueel bedrijfs-
advies op maat.

Zoeken naar opportuniteiten voor 
ontharding in openbaar domein, 
scholen en via groenontwikkelingen 
bij verkavelingen.

Vergroening speelplaats Qworzo.
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Duurzaam beheer van de open 
ruimte.

Het bestaand uitgebreid bosbeheerplan voor de gemeentebos-
sen vormt de basis om te streven naar een hoger ambitieni-
veau en de omvorming naar een natuurbeheerplan.  Via een 
Projectsubsidie Natuur zetten we in op bosranden (biodiverse 
mantel- en zoomvegetaties met bijhorende fauna) en uitbrei-
ding poelennetwerk. De aanvraag PSN wordt goedgekeurd.

Ondersteuning werking van 
Merksplas mondiaal rond ‘klimaat- 
uitdagingen’ Noord-Zuid thema’s.

Nieuw project: herbebossing Madagascar volgens de Arka-me-
thode.

De gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het pact wil de Vlaamse steden en 
gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingebur-
gerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. 

De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact bevat wederzijd-
se engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid be-
klemtonen. Men werkt met gemiddelde streefcijfers per gemeente.

1. Vergroening: laten we een boom opzetten

• Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 => Concreet: 8.622 bomen – 862 bomen/jaar
 => Rapportage 2021: 159 bomen openbaar groen, 29 bomen Behaag Onze Kempen = 188

• Een halve meter extra haag- of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra  
 vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 => Concreet: 4.311 m haag – 431 m haag/jaar
 => Rapportage 2021:
 - 1.955 stuks haagplantsoen openbaar groen => 652 m
 - 3.000 m haag Koekhoven
 - 2.153 stuks haagplantsoen Behaag Onze Kempen => 718 m
 - 530 m houtkant privaat initiatief
 - Totaal: 4.900 m

• Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf  
 2021 t.e.m. 2030)
 => Concreet: 9 extra perken 10 m² - 1 perk/jaar

2. Energie: verrijk je wijk

• 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf   
 2021 t.e.m. 2030;
 => Concreet: 179 renovaties te realiseren in Merksplas.
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• 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen  
 voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000  
 projecten in 2030)
 => Concreet: 17 projecten te realiseren in Merksplas.

3. Mobiliteit: elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

• Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600  
 toegangspunten);
 => Concreet: 9 toegangspunten = vaste standplaats OF aanwezigheid deelwagensysteem te  
 realiseren in Merksplas

• Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (= 66.000 laadpunten);
 => Concreet: 86 laadpunten
 => Rapportage 2021: 8 (semi)publieke laadpunten

• 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
 => Concreet: 8.622 m fietspad te realiseren in Merksplas.

4. Regenwater: water het nieuwe goud
• 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);
 => Concreet: 8.622 m² ontharding
 => Rapportage 2021:
 - Speelplaats Qworzo en ingang Gezellestraat: 180 m²
 - Parkings Bevrijdingsstraat, Gezellestraat en Rodenbach: 400 m²

• Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie  
 voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opge- 
 vangen voor hergebruik of infiltratie)
 => Concreet: 8622 m³ opvang

Impact corona
Een aantal terugkerende activiteiten kunnen niet doorgaan owv Corona:
• zwerfvuilactie,
• educatieve actie laatstejaars Qworzo, 
• planting Jaarboom.

De compostlessen in SBSO De Mast gaan wél door.

72



m
erksplas.be

73

DIENST OMGEVING

m
erksplas.be



m
er

ks
p

la
s.

b
e

74

Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Dienst omgeving

Algemeen

Medewerkers en personeelswissel
Bij de dienst Omgeving werken vier personen. Dieuwertje Van Bortel, Katrien Krols, Tinne Aerts en 
Ellen Dufraing. Leo Kimpe ging op 1 juli 2021 met pensioen. Dieuwertje van Bortel nam zijn functie en 
taken over.

De omgevingsvergunning in cijfers

Wat is een omgevingsvergunning?
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

• omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige ver- 
 gunning) (SH);
• omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)   
 (VK);
• omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere 
 milieuvergunning) (IIOA);
• omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)  
 (KH);
• omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen  
 van vegetatie (vroegere natuurvergunning) (KLE).

Verschillende onderdelen van een aanvraag die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dienen samen 
in één omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Zo kunnen alle aspecten van een project tegelij-
kertijd beoordeeld worden.

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt digitaal ingediend in het Omgevingsloket, waarna er één 
openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd voor de verschillende onderdelen van 
de aanvraag. De uiteindelijke beslissing wordt via het omgevingsloket digitaal bezorgd aan de aanvra-
ger.

Afgeleverde omgevingsvergunningen
In 2021 heeft de gemeente Merksplas als vergunningverlenende overheid 127 omgevingsvergunningen 
afgeleverd en van 39 meldingen akte genomen. Er werden 2 overnames gemeld. Er werden 2 aanvra-
gen voor omgevingsvergunning geweigerd.

De vergunningen kunnen opgedeeld worden in volgende soorten en combinaties:

2017 2018 2019 2020 2021
SH -- 63

melding: 1
51
melding: 3

57
melding: 1

104
melding: 2
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IIOA -- klasse 2: 1
overname: 1
melding klas-
se 3: 12

klasse 2: 12
overname: 1
melding klasse 
3: 18

klasse 2: 12
overname:1
melding klasse 
3: 18

klasse 2: 9
overname:2
melding klas-
se 3: 32

VK -- 1 2 2 4
KH -- -- 1 0 0
KLE -- -- 1 1 0
SH + IIOA -- -- klasse 2A: 1

klasse 2: 4
melding klasse 
3: 3

klasse 2A: --
klasse 2: 3
melding klasse 
3: 5

klasse 2: 1
melding klas-
se 3: 5

SH + VK -- 1 2 3 3
SH + KH -- -- 0 0 0
SH + KLE -- -- 1 0 0
SH + IIOA + KH -- -- 2 0 0
SH + IIOA + KH + KLE -- -- 0 0 0

Adviezen
Voor aanvragen voor een omgevingsvergunning waarbij de provincie of de Vlaamse overheid de ver-
gunningverlener is, geeft de gemeente een uitgebreid advies. Bij beroepen wordt (opnieuw) het stand-
punt van de gemeente gevraagd. Buurgemeentes kunnen ook een adviesvraag stellen.

In 2021 werd 21 keer een advies gegeven.

2017 2018 2019 2020 2021
Eerste aanleg
Aan GOVC -- 1 0 1 1
Aan POVC 7 17 25 16 14
Aan buurgemeen-
tes

-- 1 1 -- --

Laatste aanleg (beroep)
Aan GOVC -- 4 2 2 3
Aan POVC -- -- 1 2 3

Beslissingen genomen door andere overheden
De gemeente is niet de enige overheid die omgevingsvergunningen verleent. Zowel de Deputatie van 
de provincie Antwerpen als de Vlaamse overheid hebben in 2021 verschillende omgevingsvergunningen 
voor het grondgebied van Merksplas afgeleverd.
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Bij een beroep is de Deputatie of de Minister de vergunningverlenende overheid. In 2021 werden er in 
totaal 15 omgevingsvergunningen afgeleverd door andere overheden (Deputatie en Vlaamse overheid), 
waarvan 3 in laatste aanleg, door de Deputatie. Hiervan werden drie aanvragen door de Minister in 
laatste aanleg geweigerd, één aanvraag in laatste aanleg werd uiteindelijk ingetrokken.

De Raad Van Vergunningsbetwistingen heeft in 2021 een uitspraak gedaan over 2 beslissingen, waar-
van één van de Provincie en één van de Minister, deze 2 beslissingen werden vernietigd. 

De Deputatie heeft 2 keer akte genomen van een overname.

2017 2018 2019 2020 2021
Vlaamse overheid
Eerste aanleg
SH -- -- -- -- 1
IIOA -- klasse 1: 1 -- klasse 2: 1 --
SH + IIOA -- -- -- -- --
Laatste aanleg (beroep)
SH + IIOA -- klasse 1: 1 klasse 1: 1 klasse 1: 4 0

Deputatie
Eerste aanleg
SH 3 1 2 1 2
IIOA -- klasse 1: 5 klasse 1: 7 klasse 1: 5

overname: 2
klasse 2: 1

klasse 1: 4
overname: 2

SH + IIOA klasse 1: 3 klasse 1: 5 klasse 1: 17 klasse 1: 9 klasse 1: 5
SH + KLE -- -- 1 -- --
Laatste aanleg (beroep)
SH -- 2 1 -- 2
SH + IIOA -- -- 1 1 --
IIOA -- -- -- -- 1

Raad voor vergunningebetwistingen
SH -- --
IIOA 1 --
SH + IIIOA 1 2
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Varia
In 2021 werden er:

VOOR ENKEL SH

• Er werden 9 aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen onvolledig verklaard.
• Er werden 9 aanvragen ingetrokken door de aanvrager (6 bij V&O en 3 tijdens de procedure).
• Er werd 3 keer geen akte genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen.
• 2 dossiers die werden vergund door buurgemeentes werden ter kennisgeving doorgestuurd naar  
 Merksplas.
• 1 aanvraag werd doorgestuurd naar de juiste vergunningverlenende overheid.

VOOR ENKEL IIOA

• 9 dossiers ingetrokken, voornamelijk meldingen die niet in orde waren

VOOR IIOA en SH

• 1 dossier ingetrokken, omwille van de wijzigende regelgeving rond stikstof

Overige taken

Notariële inlichtingen
Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van vastgoed bepaalde wettelijk vastgeleg-
de inlichtingen bezorgen aan de (potentiële) koper. Deze inlichtingen moeten bij de gemeente aange-
vraagd worden in de vorm van notariële inlichtingen en een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel 
plannen- en vergunningenregister).

De opmaak van deze uittreksels vraagt een ruim opzoekingswerk. De dienst Omgeving coördineert de 
aanvragen. Volgende diensten zijn ook betrokken: financiële dienst, technische dienst, milieudienst en 
vergunningendienst.

Voor elke opzoeking wordt per perceel een retributie van € 20,00 gevraagd.

Sinds augustus 2021 werkt de gemeente met een apart mailadres voor de digitale behandeling van 
vastgoedinformatie. Alle aanvragen kunnen voortaan opgevraagd worden via: vastgoedinformatie@
merksplas.be. 

In 2021 werden voor 399 percelen (tegen betaling) notariële inlichtingen aangemaakt.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal percelen 325 416 349 401 330 399
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Bouwmisdrijven
De gemeente heeft een belangrijke taak op het vlak van het handhaven van de ruimtelijke ordening.
In 2021 werden er in totaal 12 processen verbaal opgesteld tegen bouwmisdrijven:

• 11 PV’s hebben betrekking op inschrijvingen in een weekendverblijf;
• 1 PV betreft een dagvaarding voor huisjesmelkerij.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal pv's 8 32 21 29 21 12

Huisvesting

Nieuwe wooneenheden
In Merksplas wordt volop gebouwd. Hieronder het aantal vergunde nieuwe en af te breken wooneenhe-
den en winkelruimtes en de evolutie daarvan.

Nieuwbouw 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eengezinswoning 22 18 23 19 14 33
Appartement 35 3 10 73 25 15
Winkel 4 1 3 10 0 3

Afbraak 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eengezinswoning 7 6 3 18 6 5
Appartement 0 0 3 6 0 0
Winkel 1 3 2 6 0 0

Register onbebouwde percelen
Het Register Onbebouwde Percelen brengt de actueel nog beschikbare onbebouwde terreinen in kaart. 
Het register is een overzicht van alle onbebouwde percelen in woongebied en woonuitbreidingsgebied 
en alle onbebouwde loten in niet-vervallen verkavelingen.

Het ROP werd opgemaakt en wordt beheerd met het GIS-programma. Het register wordt halfjaarlijks 
bijgehouden. Op 31 december 2021 bevatte het ROP van Merksplas 447 percelen.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Percelen in woongebied 206 206 203 192 189 188
Loten in verkavelingen 211 198 231 231 263 259
Totaal 417 404 434 423 452 447
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Woonkwaliteit
Elke burger heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit in een behoorlij-
ke woonomgeving. De Vlaamse Wooncode geeft de gemeenten een aantal instrumenten om de vei-
ligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen van de woning op het grondgebied te bewaken. Hiertoe 
behoren onder andere het woononderzoek en het conformiteitsattest.

De dienst omgeving werkt hiervoor samen met Wonen Vlaanderen. Ze wordt hierbij ondersteund door 
de wooninspecteurs van IOK.

In 2021 werden in totaal 14 woningonderzoeken uitgevoerd. De wooninspecteurs van IOK voerden 6 
onderzoeken uit. Wonen Vlaanderen onderzocht 8 woningen. Uiteindelijk werden twee woningen onge-
schikt en/of onbewoonbaar verklaard. Er werden afgelopen jaar geen conformiteitsattesten afgeleverd.

2018 2019 2020 2021
Conformiteitsattesten 1 2 3 0
Ongeschikt/onbewoonbaar 2 0 0 2

Lokaal woonoverleg
Minstens twee maal per jaar wordt een lokaal woonoverleg georganiseerd tussen de gemeente 
Merksplas, het Sociaal Huis Merksplas, IOK, Bouwmaatschappij De Noorderkempen, De Ark en SVK 
Noorderkempen. In 2020 werd er 3 maal vergaderd.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Lokaal woonoverleg van 23 februari 2021:

• Sociaal Woonaanbod
 - projecten huisvestigingsmaatschappijen
 - opvolging bindend sociaal objectief
 - lokale woontoets: project Steenweg op Rijkevorsel 
• Wijziging wetgeving: beperkte overschrijding bindend sociaal objectief
• Resultaten voortgangstoets 2020
• Ruimtelijk beleid
• Acties Kempens woonplatform 2021

Lokaal woonoverleg van 29 juni 2021 (digitaal):

• Sociaal Woonaanbod
 - projecten huisvestigingsmaatschappijen 
 - opvolging bindend sociaal objectief
 - woontoets Sint Willebrodusstraat
• Visie sociaal wonen
• Ruimtelijk beleid 
• Woonkaart deel 1
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Extra lokaal woonoverleg van 29 september 2021 (digitaal):

• Afbakening werkingsgebied woonmaatschappij

Lokaal woonoverleg van 29 november 2021 (digitaal):

• Sociaal Woonaanbod
 - projecten huisvestigingsmaatschappijen 
• cijfergegevens wonen (deel 2)
• ruimtelijk beleid
• varia:
 - goedgekeurde visie sociaal wonen

Inventaris leegstand en verwaarlozing
De dienst Omgeving werkt jaarlijks de inventaris van de leegstand en verwaarlozing bij.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Woningen 18 18 18 14 15 16
Bedrijfsruimten 5 4 4 3 3 1
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Algemeen

De vergunningendienst staat in voor de administratieve opvolging en advisering van de omgevingsver-
gunningsaanvragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen of activiteiten (zijnde het milieuluik van de omge-
vingsvergunning). Het overgrote deel van de omgevingsvergunningsaanvragen die we behandelen 
gaan over landbouwbedrijven, maar er zijn ook nog aanvragen uit ander sectoren zoals schrijnwerke-
rijen, garages…
We behandelen ook de omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten (de vroegere 
socio-economische vergunningen).

De vergunningendienst houdt zich ook bezig met andere landbouwaangelegenheden:
- aangiftes landbouwgronden gemeente;
- beheer grasland gemeente;
- schadedossiers landbouw;
- pachtgronden;
- …

Hieronder vind je terug welke andere taken de vergunningendienst nog uitvoert:

Omgevingsvergunningen en aktenames 

Zie ‘Dienst omgeving’

Opvolging omgevingsvergunningen (voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten) van de 
gemeentelijke inrichtingen

In 2021 waren er geen wijzigingen aan de bestaande milieu-/omgevingsvergunningen voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten. Er waren ook geen nieuwe aanvragen voor de gemeentelijke inrichtingen.

Intern: het digitaliseren van oude milieuvergunningen

Oude milieuvergunningen die dateren van voor de invoer van de omgevingsvergunning digitaliseren we 
in ons Rol.net softwarepakket. Dat pakket gebruiken we ook voor het behandelen van onze dossiers. 
De meeste milieuvergunningen moeten nog gedigitaliseerd te worden. Dat is een werk van lange adem 
en het gebeurt op momenten dat er niet veel ander werk op de plank ligt.

Schattingscommissie

Grasland en akkerbouwgewassen kunnen heel wat schade oplopen door droogte, wateroverlast, hagel-
buien… Zo’n uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen in aanmerking komen voor het Rampenfonds. 
Dat wordt tegenwoordig geregeld via de brede weersverzekering. De rol van de schattingscommissie is 
hierin veel kleiner geworden. In sommige gevallen kan een verslag van de schattingscommissie met de 
vastgestelde schade nog wel nodig zijn. De vergunningendienst levert de nodige administratieve on-
dersteuning voor de schattingscommissie. 
In 2021 werden er geen schadedossiers behandeld door de schattingscommissie.
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Vergunningendienst

Een overzicht van de vorige jaren:

Overige vergunningen

Drankvergunningen

Voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken in een horecazaak (voor verbruik ter plaatse), of 
voor het gebruik van sterke dranken bij de bereiding van maaltijden, moet een horeca-ondernemer 
voor de opening van de zaak een aangifte doen bij het gemeentebestuur. De burgemeester levert dan, 
afhankelijk van het voldaan zijn aan de wettelijk bepaalde moraliteitsvoorwaarden (uittreksel uit straf-
register) en hygiënevoorwaarden, al dan niet een positief bericht voor gegiste dranken en/of drankver-
gunning af.

119

530

850

193 50
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Vergunningendienst

Taxivergunningen

Voor het uitvoeren van bezoldigd personenvervoer is er een vergunning nodig. Vóór 1 januari 2020 
bestonden er 2 soorten vergunningen:

• een vergunning voor taxidiensten;
• een vergunning voor verhuurvoertuig met bestuurder (VVB).

Sinds 1 januari 2020 werden deze vergunningen vervangen door één generieke vergunning ‘Individueel 
Bezoldigd Personenvervoer (IBP-vergunning)’, en dit voor 4 exploitatievormen:

• straattaxi;
• standplaatstaxi;
• ceremonieel vervoer;
• openbaar vervoertaxi. 

Afhankelijk van de dienst die wordt aangeboden gelden andere exploitatievoorwaarden.
Met het nieuwe taxidecreet van 1 januari 2020 heeft ook elke bestuurder van een voertuig voor bezol-
digd personenvervoer een bestuurderspas nodig.

2019 2020 2021
VVB / IBP vergunnin-
gen

VVB: geen vergunnin-
gen verleend.

2 vergunningen lopende 
in Merksplas.

VVB: 1 (tijdelijke her-
nieuwing)

2 vergunningen lopende 
in Merksplas.

IBP: 2 vergunningen, 
waarvan 1 hernieuwing 
en 1 nieuwe vergun-
ning.

1 vergunning werd 
stopgezet

2 vergunningen lopende 
in Merksplas.

Bestuurderspas / 6 0 aangevraagd
4 gestopt

Corona

Naar aanleiding van de coronacrisis keurde het Vlaams Parlement een nooddecreet (17/7/2020) goed 
waardoor steden en gemeenten de vrijheid kregen om vrijstelling van heffing/retributie te verlenen in 
2020 en 2021. In de gemeente Merksplas werd deze vrijstelling ook toegepast.
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Vergunningendienst

Vergunningen vuurwerk

Sinds 2019 bestaat er een algemeen verbod voor het afsteken van vuurwerk, voetzoekers, carbuurka-
nonnen en wensballonnen. Behalve voor het oplaten van wensballonnen, kunnen gemeenten daar een 
uitzondering op toestaan. De gemeente Merksplas heft het verbod met oudjaar tijdelijk op, maar er is 
wel een toelating van de burgemeester nodig om vuurwerk af te steken. Die toelating kan aangevraagd 
worden via de vergunningendienst. In 2020 was er door corona een algemeen vuurwerkverbod. Dat 
werd uitgevaardigd door de gouverneur van de provincie Antwerpen.

Toestemming afwijkingen geluidsnormen muziekactiviteiten

Het college van Burgemeester en Schepenen moet in een aantal gevallen toestemming verlenen om 
een muziekactiviteit te organiseren waarbij er wordt afgeweken van de (vergunde) geluidsnormen. Dit 
kan zijn in een gebouw, in openlucht of in een tent.

In openlucht of in een tent is er altijd toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen 
nodig, vanaf 85dBA.

In een gebouw is er toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen nodig, vanaf 85 
dBA, als het gebouw niet vergund is voor het organiseren van een muziekactiviteit van meer dan 
85dBA.

Een muziekactiviteit mag nooit muziek luider dan 100dBA produceren. In 2021 heeft het college 5 maal 
toestemming verleend om af te wijken van die geluidsnormen.

11

0
6
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Technische dienst

Algemeen

Een dienst die nieuwe uitdagingen aangaat, maar ook sterk is in vele kerntaken.

In grote lijnen is dit de aanmaak en opvolging van (technische) dossiers voor aanbestedingen van wer-
ken, diensten en aankopen. Maar ook het onderzoeken en verder verwerken van aanvragen over het 
openbaar domein.

De kerntaken bestaan vooral uit het herstellen en/of onderhouden van de:

• grote en kleine gemeentewegen;
• riolering (de gemeente is rioolbeheerder);
• grachten en waterlopen;
• speelpleintjes en parken;
• gemeentelijke gebouwen.

In straten en op (speel)pleintjes wordt het nodige groen aangeplant en onderhouden, maar ook de 
bossen en een deel van het domein van Merksplas-Kolonie hebben groene vingers nodig.

De technische dienst is veelal een eerste aanspreekpunt voor meldingen van beschadigingen of proble-
men aan het openbaar domein of gebouwen.

Erkende verenigingen – en niet-erkende verenigingen mits toelating van het bestuur – worden logistiek 
en met materialen van de uitleendienst ondersteund.

De administratie van de technische dienst is van bij de opstart betrokken bij de verschillende uitvoe-
ringsfases van de restauratie van de Landloperskolonie en begeleidt deze ook.
                                                           
Personeel

• De administratie, buitendienst en poetsdienst bestaan uit een zestigtal medewerkers.
• De groendienst werd van april tot eind oktober versterkt met 6 seizoenarbeiders die specifiek  
 het groenonderhoud deden van speelpleintjes, wegen en parken.

Uitleendienst

Diverse

•  aankoop verkeerssignalisatie

Ontleendienst

Het ontleenseizoen start rond april en eindigt tegen oktober. Daarbuiten worden vooral parkeerver-
bodsborden gevraagd maar geregeld ook nog de tafels, stoelen en podium voor activiteiten ‘binnens-
huis’. Door corona is er veel minder ontleend dan andere jaren. In 2021 ging het om een 107-tal 
bevestigde aanvragen.
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Technische dienst

De voornaamste ontleningen die plaatsvonden zijn:

• Parkeerverbodsborden voor verhuis, levering goederen, werken... na goedkeuring inname open- 
 baar domein door CBS.
• Evenementen en activiteiten georganiseerd door sport-, jeugd-, cultuur- en wijkverenigingen,  
 Unizo ...

Wordt vooral gevraagd:

• De nadarhekken werden 46 keer ontleend.
• De tafels en stoelen werden 22 keer ontleend.
• Borden voor verboden parkeren werden 52 keer ontleend.

Mobiliteit en verkeer

Er werden 216 vergunningen inname openbaar domein opgesteld en 13 toelatingsbrieven voor activi-
teiten, 29 toelatingsbrieven voor hinder aan openbaar domein en 47 politieverordeningen opgemaakt. 

De voornaamste aanvragen zijn voor:

• parkeerverbod;
• werken aan openbaar domein.

De technische dienst heeft ook 216 werken aan openbaar domein nagekeken en voor 10 werken vroeg 
de gemeente een herstelling aan bij de aannemer.

Er zijn in totaal 52 locaties voor affiches gecontroleerd in hun originele staat voor de start van werken.

Wegen - riolering

Werken opgestart of in uitvoering door derden:

• aanstellen afkoppelingsdeskundige zijstraten Hoevestraat & Koekhoven - fase 2 zuidelijk deel;
• heraanleg Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat en Gezellestraat;
• start fietspad- en rioleringswerken Koekhoven fase 2 zuidelijk deel;
• vernieuwen voegvulling Strikkeweg;
• wegen- en rioleringswerken Schoondreef, De Hees en Steenovendreef.

Werken uitgevoerd door derden:

• heraanleg Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat en Gezellestraat;
• wegeniswerken Nachtegaalstraat & Heiseneinde;
• aanstellen afkoppelingsdeskundige zijstraten Hoevestraat & Koekhoven - fase 2 zuidelijk deel;
• vegen van de gemeentewegen;
• reinigen van de straatkolken.
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Technische dienst

Werken in eigen beheer

• aanleg nieuwe weg Boudewijnstraat;
• plaatsen bermdallen Koekhoven en Geheul;
• plaatsen schampblokken op diverse plaatsen.

Gebouwen en omgevingswerken

Werken opgestart of in uitvoering door derden:

• Merksplas-Kolonie: fase 5 bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen;
• bouwen van assistentiewoningen + kantoor;
• omgevingswerken assistentiewoningen;
• herstellingswerken Sint-Willibrorduskerk;
• ploegen, klaarleggen en zaaien van Italiaans raaigras + onkruidbestrijding - Gemeente   
 Merksplas (2020-2023).

Werken uitgevoerd door derden:

• plaatsen waterontharder kleuterschool;
• controle en onderhoud brandblusapparaten en noodverlichting;
• keuring laagspanningsinstallaties, liftinstallaties, hef- en hijswerktuigen;
• onderhoud van de verwarmingsinstallaties van de verschillende gebouwen;
• onderhoud tennisvelden;
• onderhoud voetbalvelden Kolonie.

Werken in eigen beheer:

• Gemeentehuis en GSC:
 - herschilderen financiële dienst + vrijetijdsdienst;
 - herschilderen bibliotheek + assistentie bij de vernieuwing van de bib;
 - herstellen trap en pui van het gemeentehuis.
• Kerkhof:
 - plaatsen afsluiting rondom het kerkhof.
• Kolonie:
 - schilderen verlichtingspalen;
 - schilderen poorten open schuren.
• Qworzó:
 - herinrichting speelplaats + plaatsen nieuwe speeltoestellen;
 - schilderen betonnen trap.



m
er

ks
p

la
s.

b
e

90

Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Technische dienst

Groenvoorziening door derden

• ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken waterlopen 3e categorie.

Wagenpark, machines en uitrusting

• Aankoop van een container met neerklapbare zijsponnen.
• Aankoop van een breekhamer.
• Aankoop van een schrobzuigmachine voor het GSC.
• Aankoop van een vaatwasmachine voor het GSC.
• Aankoop van een vaatwasmachine voor de kleuterschool.

Interne werkopdrachten

Wederkerende taken:

Deze worden ingepland maar niet specifiek geregistreerd in een programma:

• Het poetsen van de gemeentelijke gebouwen.
• Het periodiek onderhoud van:
 - gebouwen;
 - straten en wegen;
 - groen in straten, op pleintjes en in parken;
 - onderhoud kerkhof, tennisvelden, rond sporthal;
 - voertuigen.
• Oversteek kinderen die naar en van school gaan.
• Transporten voor jeugdkampen.
• Sluikstorten ophalen en nakijken op info dader.
• Ophalen glas, snoeihout en landbouwfolie.
• Ledigen vuilnisbakken over het hele grondgebied.
• Bestrijding van ratten en ander ongedierte.
• ...

In de niet-winterse maanden worden heel wat uren gespendeerd aan onderhoudswerken aan gebou-
wen, groen en sportaccommodaties op het domein van Merksplas-Kolonie.

Geregistreerde werkopdrachten

De meeste interne of externe meldingen of aanvragen worden in het programma 3P geregistreerd en 
opgevolgd. Kleine of dringende zaken zijn dikwijls snel opgelost en verschijnen dan niet meer in de 
werklijst.

Corona heeft ook nu, maar in mindere mate als in 2020, invloed gehad op werkaanvragen en meldin-
gen.
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Technische dienst

Tussen 01 januari en 31 december werden een kleine 1.700 vragen en meldingen uit de werklijst afge-
werkt. Een greep uit de meest gebruikte werktypes, met de randbemerking dat taken uitgebreid kun-
nen worden naar andere ploegen, maar deze elkaar ook onderling ondersteunen. Een overzicht van de 
taken van de technische dienst.

Plaatsen en wegnemen affi-
ches diensten omgeving en 

vergunningen
401

Elektriciteitswerken
60

Werken aan ber-
men en grachten

5
Extra taken 
groendienst

93
Vervangen lampen

28

Problemen sani-
tair, machines en 

voertuigen
109Werken aan ge-

bouwen, riolering, 
bouwlijnen uitzetten

133

Werkzaamhe-
den OCMW

148

Schilderwerken
34

Schrijnwerkerij
187

Vervoersopdrachten
198

Diverse taken
195

Ondersteunende 
taken

38

Administratieve 
taken

40
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Poetsdienst

Algemeen
• De poetsdienst staat in voor het dagdagelijks poetsen en onderhouden van onze gemeentege- 
 bouwen: gemeentehuis, politiekantoor, gemeenschapscentrum, Qworzó, Kinderclub De Spet- 
 ter, De Speelkolonie, gemeentemagazijnen, brandweerkazerne en indien nodig de fuifzaal.

Personeel

Taken

• Grote schoonmaak scholen in zomervakantie.
• Klaarzetten van zalen en koffie voor vergaderingen, schepencollege, gemeenteraad …
• Verzorgen van recepties en serveren van drankje tijdens een huwelijk.
• Ze ondersteunen in de scholen ook de begeleidsters van de kinderopvang met het verzorgen  
 van de middag en zorgen dat water, melk, thee of verse soep klaarstaan. 
• In de kleuterschool helpen ze de kleuters tijdens het eten. Nadien ruimen ze alles op, poetsen  
 ze de refter en zorgen ervoor dat alles afgewassen is.
• Na weekendactiviteiten in het GC poetsen de damens de zaal al zeer vroeg in de ochtend, zodat  
 ze op tijd proper is voor de volgende activiteit. 
• Ook voor de wekelijkse activiteiten zorgen ze dat alles op tijd gepoetst is. 
• Poetsen en klaarzetten van vergaderlokalen.
• Extra ontsmetting van gebouwen tijdens corona, zeker in de scholen. 
• De was en de strijk van de scholen, kinderopvang, gemeenschapscentrum, gemeentemagazij- 
 nen, gemeentehuis, brandweer, gebeurt intern door de poetsdienst.
• Verder zorgt de poetsdienst ook voor de dagelijks onmisbare “kleine dingen”: koffie en thee   
 zetten voor de collega’s, de afwas, aanvullen van hygiënische materialen …

1 coördinator + 3 voltijdse 
poetsdames

7 poetsdames halftijds 
dagelijks

16 poetsdames halftijds 
week-om-week

92
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Sportraad

Algemeen

Ook in 2021 werd het Merksplasse sportleven mee ondersteund en begeleid door de Merksplasse 
Sportraad. De sportraad bestaat uit een zeer actieve en enthousiaste ploeg vrijwilligers die, naast het 
geven van advies aan het gemeentebestuur, tal van initiatieven neemt om sportbeoefening in onze 
gemeente te promoten en om overleg tussen de sportverenigingen te stimuleren. 

Samenstelling

De gemeentelijke sportraad is samengesteld uit:

• een dagelijks bestuur; 
• een raad van bestuur. 

De leden zijn ofwel afgevaardigd uit de Merksplasse sportclubs, ofwel louter om persoonlijke interesses 
aangesloten bij de sportraad. De sportraad wordt bijgewoond door de Schepen van sport en de sport-
gekwalificeerd ambtenaar.

Algemene Vergadering

Eén keer per jaar wordt bovendien een algemene vergadering ingericht waarop alle sportverenigingen 
vertegenwoordigd zijn. In 2021 werd de algemene vergadering vervangen door een jaarverslag en een 
digitale open sportraad. Het stond sportverenigingen vrij om op deze open sportraad in te loggen om 
van elkaar te horen hoe het gaat en hoe andere clubs het hoofd bieden aan steeds weer veranderende 
maatregelen. 

Werkgroep Seniorensport Merksplas

In 2014 richtte de sportraad de Werkgroep Seniorensport Merksplas op. Zij wil elke senior in Merksplas 
stimuleren tot meer beweging, enerzijds door zelf te organiseren en anderzijds door deelname aan het 
bestaande aanbod te stimuleren, zowel binnen als buiten de gemeente.

Activiteiten

Naast de activiteiten van de Werkgroep Seniorensport en ondersteuning bij de activiteiten van de 
sportdienst, organiseert de sportraad i.s.m. de sportdienst ook volgende activiteiten: 

• Sintbezoeken: De bezoekjes bij de clubs konden niet doorgaan. Als alternatief werd op beeld  
 vastgelegd hoe de sint en zijn pieten ’s avonds met een gevulde bakfiets toekwamen aan het  
 sportcentrum om de snoepzakjes voor de kindjes te bezorgen;
• Organiseren van de Laureatenviering.
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Jeugdraad

Algemeen

Ook in 2021 zorgde de jeugdraad samen met het bestuur voor de ondersteuning van onze kinderen en 
jongeren.
Een groep jongeren kwam ook in 2021 regelmatig samen om zich in te zetten voor de belangen van de 
Merksplasse jeugd.

Samenstelling

De gemeentelijke jeugdraad Merksplas bestaat uit afgevaardigden van jongenschiro Sint-Willibrordus 
Merksplas, meisjeschiro Sint-Willibrordus Merksplas, jeugdhuis Zigzag vzw, Plus 13, Cantabile en onaf-
hankelijke jongeren (vaak oud-leiding uit de verschillende jeugdbewegingen), de schepen van jeugd en 
de jeugdconsulent.

Belangrijkste gesprekspunten in 2021

De jeugdraad vergaderde 6 keer in 2021, waarvan 3 keer digitaal, o.w.v. de coronacrisis.
Ze bracht advies uit over:

• Kampeerterrein voor jeugdverenigingen op Merksplas-Kolonie;
• Wijziging toegankelijkheidsplan speelbos Graafsbos;
• Toekenning projectsubsidie vrijetijd ‘Backyard Festival’;
• Toekenning projectsubsidie vrijetijd ‘Halloweenwandeling Gezinsbond’;
• Toekenning projectsubsidie vrijetijd ‘De Koloniefeesten’;
• Toekenning projectsubsidie vrijetijd ‘Spetsersweekend’.
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Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening

Algemeen

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt over een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
of kortweg GECORO. Die aviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan 
en de ontwikkeling van concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.

Tenslotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over al-
les wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen 
beweging.

Samenstelling

Elke GECORO is samengesteld uit 10 effectieve leden, inclusief een voorzitter en een ambtenaar. Die 
laatste neemt de functie van secretaris op zich. Als er een effectief lid niet aanwezig kan zijn, dan 
neemt één van de 5 plaatsvervangende leden zijn plaats in.

Acties

De GECORO vergaderde 4 maal in 2021 en werden er 4 adviezen gegeven op vraag van het College 
van Burgemeester en Schepenen.

Op 20 januari 2021 werd advies gegeven over volgende aanvragen:

• Aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de mestverwerkingstechnieken - Steenweg  
 op Beerse 124 - Adams LV
• Aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen en uitbreiden van het varkensbedrijf - Moerstraat  
 40 - Bojavar (Bolckmans)

Op 1 maart 2021 werd advies gegeven over volgende aanvraag: 

• Aanvraag omgevingsvergunning: de exploitatie van een nieuwe pluimveehouderij - Moerstraat  
 z.n. - Beyens CommV

Op 7 juni 2021 werd het gemeentelijk Klimaat- en Energieactieplan voorgesteld aan de ver-
schillende gemeentelijke adviesraden. Op 8 juni 2021 bracht de GECORO een advies uit over 
dit plan en de vooropgestelde doelstellingen. 

Op 8 december 2021 werd een advies gegeven op volgend voorontwerp:

• Voorstelling voorontwerp: het bouwen van 12 appartementen, 2 commerciële ruimtes en 4   
 woningen met ondergrondse parkeergarage - Leopoldstraat 21-23-25, Boudewijnstraat, Vrede- 
 straat - Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck bvba.
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GALT
Gemeentelijke Adviesraad 

Land- en Tuinbouw

Samenstelling

De GALT is samengesteld uit afgevaardigden van het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, 
KVLV, de groene kring en onafhankelijke deskundigen.

Belangrijkste punten op de agenda van 2021

In 2021 vergaderde de GALT 6 keer. De belangrijkste agendapunten handelden over:

- Adviseren in omgevingsvergunningsaanvragen

- Voorbereidingen voor de Binnen Bij Boeren dag van 28 september 2021

- Energie- en klimaatactieplan: voorstelling en advies

- Voorstelling project Werkgroep land- en tuinbouwers van GBO Noorderkempen. 

• GBO staat voor geïntegreerd breed onthaal en is opgericht vanuit Vlaanderen. GBO Noorder- 
 kempen is een samenwerkingsverband tussen 3 kernpartners:
 - Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen;
 - De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen;
 - De besturen van de Interlokale Vereniging ‘Noorderkempen Werkt’ (NKW): Arendonk,  
  Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. 

• Wat doet het GBO?
 Het uiteindelijke doel van GBO is om ‘onderbescherming’ tegen gaan. Met de regio zijn er 2   
 specifieke doelgroepen gekozen om met een werkgroep rond te werken: 
 1) land- en tuinbouwers;
 2) seizoenarbeiders.
 
 Met de werkgroep proberen we antwoorden te vinden op o.a. volgende vragen:

• Met welke hulp- en zorgvragen worden land- en tuinbouwers geconfronteerd?
• Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep?
• Hoe vinden ze een antwoord op hun nood- of hulpvraag?
• Wat zijn de belangrijkste redenen voor het niet gebruiken van hulp en dienstverlening?
• Hoe kunnen we de doelgroep proactief bereiken?
• Leaderproject ‘Grensboeren bewaken de waterkwaliteit’: stand van zaken.
• Digitale atlas waterlopen.
• …

- Leaderproject 'Grensboeren bewaken waterkwaliteit van het Merkske': stand van zaken

- Digitale atlas waterlopen
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GALT
Gemeentelijke Adviesraad 
Land- en Tuinbouw

- Voorstelling project ‘Goei gerief’

Erfgoed Noorderkempen kwam het project ‘Goei Gerief’ voorstellen. Het betreft een Leader-project.
Doel van het project is landbouwallaam (werktuigen) en landbouwtechnieken te inventariseren. Dit 
gebeurt door het in kaart brengen, digitaliseren en beschrijven (fotograferen, audiovisueel docu-
menteren). Hiervoor wordt er beroep gedaan op vrijwilligers. Er wordt tevens samengewerkt met 
partners (landelijke gilde, CAG, GROM, …). Alles wordt gedigitaliseerd op: www.kempenserfgod.be.
Ook fysiek zal er kennis gemaakt kunnen worden met het landbouwallaam en de oude landbouw-
technieken. Zo zal er op erfgoeddag 2022 een 'landbouwtoer' worden georganiseerd met workshops, 
rondleidingen, demonstraties.

In zomer/najaar zal er ook een documentaire gemaakt worden van korenpikken, dakleggen.
Er zal ook een kunstproject zijn waarbij het oa het contrast vroeger/nu belicht zal worden.

- Leaderproject ‘Kakelhoffietsroute’: kennismaking met nieuw project

Dit leaderproject is ontstaan uit een initiatief voor een fietsroute in Hoogstraten, genaamd ‘Kakel-
hofroute’. Het betreft een fietsroute langs verschillende land- en tuinbouwbedrijven met als doel de 
land- en tuinbouw in de kijker te zetten, het verhaal te vertellen over het voedsel op ons bord, enz., 
en dit aan de hand van filmpjes. Op verschillende land-/tuinbouwbedrijven langs de route zal een 
QR-code gescand kunnen worden. De QR-code is een link naar een filmpje over een bepaalde sector 
in de land- en/of tuinbouw.

Vanuit de vzw Pleckske komt de vraag om dit project uit te rollen in de verschillende leadergemeen-
ten. Hierbij is het de bedoeling dat de gemeente een fietsroute in zijn gemeente uitstippelt langs 
land- en tuinbouwbedrijven en bedrijven uitkiest waar een bord met QR-code zal geplaatst worden.

Projecten in 2021

Project ‘Binnen Bij Boeren’
Binnen bij Boeren is een Leaderproject van vzw Pleckske, georganiseerd met de steun van Plattelands-
klassen. Het is een project gericht op lagere schoolkinderen (5de – 6de leerjaar). Het project toont de 
kinderen hoe voedsel geproduceerd wordt en hoe de weg van boer naar bord eruit ziet.

Het project bestaat uit 2 evenementen:

 1) Kennismaking met het product van land- en tuinbouwer.
 2) Kennismaking met de technologie voor de productie van producten van land- en tuinbouwers.

Het project was gepland in mei 2020. Echter, omwille van corona is het toen niet kunnen doorgaan. 
Uiteindelijk is het kunnen doorgaan in september 2021.

Het project vond plaats op het geitenbedrijf van de familie Verstraelen op Witte-keiweg.

De 2-jaarlijkse boerenmarkt ‘Ge(s)maakt’
Omwille van corona is de boerenmarkt in 2021 niet kunnen doorgaan.
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Lokaal Overleg Huis van het Kind

Algemeen

Het lokaal overleg is een adviesraad. Zij heeft volgende taken: 

• advies verlenen over de oprichting van kinderopvanginitiatieven in de gemeente; 
• advies verlenen over het meerjarenplan luik kinderopvang; 
• de ouders informeren over het opvangaanbod in de gemeente.
 
In maart 2019 is het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning omgedoopt tot Lokaal 
Overleg Huis van het kind Merksplas

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Huis van het Kind is samengesteld uit een groep van 34 mensen die professioneel 
of vrijwillig geëngageerd zijn over alles wat te maken heeft met opvoeden. We zien bij de leden men-
sen van de kinderopvang, de scholen, ouders, van de gemeente, Ferm, onthaalmoeders ...

Vergadering 2021

Het lokaal overleg Huis van het kind vergaderde in 2022 op 15 mei en 10 oktober
De verslagen vind je terug op de website van de gemeente.

Goedgekeurde adviesen 2021

• Start kinderdagverblijf de vrolijke voetjes.
• Aanvraag project doorgaande lijn.
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Advies & participatie werking bib

Algemeen

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de publieksinspraak herbekeken. Op 14 oktober 2018 werd het nieu-
we bestuur verkozen. In de loop van het daaropvolgende jaar wordt de organisatie van advies en parti-
cipatie hernomen, bij voorkeur in de eerste helft van het eerste jaar nieuwe legislatuur.  

In overleg met dienst cultuur en nieuw bestuur opteert de gemeente voor een meer geïntegreerde aan-
pak. Dienst cultuur zag 2019 als een overgangsjaar om tot een nieuwe inspraak- en ondersteunings-
structuur te komen. 

De advisering van en participatie in de werking van de bibliotheek zou daar een apart onderdeel van 
zijn in de vorm van een ‘werkgroep bibliotheek’. Overzicht en coördinatie bij deze nieuw geïntegreerde 
structuur gebeurt door een Kerngroep, welke, middels de cultuurambtenaar als direct contactpersoon, 
tevens het communicatiekanaal is naar het bestuur toe.  

Acties

In 2021 was een werkgroep bibliotheek in beperkte mate actief. De samenstelling van de werkgroep 
bestaat uit geïnteresseerde burgers die een bijdrage willen zijn of adviezen willen formuleren aangaan-
de de openbare bibliotheek. De toegang is flexibel en doorlopend naargelang de thema’s die uitgewerkt 
worden en naargelang de mogelijkheden van de vrijwilligers zelf. 

De insteek bij deze mensen was in 2021 vooral de viering van 100 jaar bibliotheek, na een ‘on hold 
situatie’ vanwege de coronapandemie. De viering van 100 jaar bib Merksplas vond plaats in de periode 
najaar 2020 tot najaar 2021. Juist voor de tijdelijke sluiting van de bib (1 oktober 2021) was er een 
minder restrictieve coronaperiode welke ruimte gaf voor een receptie en een publieksweekend. 

Tevens worden de leden uitgenodigd op de netwerkmomenten van de geïntegreerde participatiestruc-
tuur. In 2021 waren er geen netwerkmomenten vanuit de dienst cultuur. 
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FTG
Trekkersgroep Fair Trade 

Gemeente

Algemeen

De Trekkersgroep komt niet bijeen om te vergaderen, maar verleent wel financiële en logistieke onder-
steuning bij een aantal lopende acties. 

Acties

De gemeente gaat over tot de aankoop van signalisatie- en werkkledij met een fairtrade-label voor de 
buitendienst en de poetsdienst.



m
er

ks
p

la
s.

b
e

102

GAMN
Gemeentelijke Adviesraad 
Milieu en Natuur

Algemeen

De milieuraad heeft tot doel de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, 
waaronder wordt verstaan:

• bestrijden milieuhinder en –verontreiniging;
• behoud en bescherming natuur;
• informeren en sensibiliseren van de bevolking.

Samenstelling

De milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, het landbouw-
midden, de Jeugdraad, werknemers, middenstand en KMO, de Gezinsbond, onderwijs, de Wildbeheer-
eenheid, een aantal deskundigen, de schepen van leefmilieu en de gemeentelijke milieuambtenaar.

Acties

De milieuraad komt 3x samen en verleent advies rond volgende onderwerpen:

• 3 aanvragen omgevingsvergunning,
• Energie- en klimaatactieplan 2030.
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Kerngroep Cultuur

Algemeen

De kerngroep cultuur bestaat uit een groep mensen die samen de krachten bundelen om een aange-
namer cultuuraanbod voor de burgers uit te werken. Dat doen ze aan de hand van netwerkmomenten 
met de verschillende culturele actoren in de gemeente. 
 
Wat doet de kerngroep cultuur?

• Motor van de dialoog tussen burger en bestuur via verschillende netwerkmomenten; 
• Stofferen en uitwerken van die netwerkmomenten;
• Aanspreekpunt, klankbord en adviesverlener voor alle culturele spelers of geïnteresseerden.
 
Werking

• De kerngroep vergadert op regelmatige momenten doorheen het jaar; 
• De gemeentelijke begroting voorziet budget voor de uitwerking en uitvoering van de netwerk- 
 momenten, laureatenviering en teambuilding. Helaas kon er in 2021 geen van deze activiteiten  
 doorgaan. 
• De gemeentelijke begroting voorziet budget voor de uitwerking van kleinschalige culturele eve- 
 nementen en projecten, toonmomenten voor verenigingen,.. 
• Naast het kernteam, dat het cultuurbeleid mee stroomlijnt, zijn er nog verschillende themati- 
 sche werkgroepen actief die werken rond specifieke thema's of projecten (WAK/MAK, Her-
 denken en verzoenen, Merksplas Mondiaal)
 
Projecten? 

De kerngroep cultuur organiseerde een tweede (en meer uitgebreide) editie van de Thermosfleskes-
zomer. Door corona kon er geen traditionele laureatenviering plaatsvinden, laureaten werden door de 
cultuurdienst en schepen van cultuur gehuldigd aan de deur. 
Netwerkmomenten konden ook omwille van corona niet plaatsvinden. 
 
Advies projectsubsidie vrijetijd

• Toekenning Backyard Festival;
• Toekenning Halloween(sproken)wandeling Gezinsbond;
• Toekenning lichtspektakel Plantentuin de Kleine Boerderij;
• Toekenning Koloniefeesten 
 
Leden kernteam

• Monique Quirynen (schepen van cultuur)    • Kris Schuermans
• Kristien Mangelschots (cultuurbeleidscoördinator)   • Linda Van Herck
• Marije Van Bouwel (vervangend cultuurbeleidscoördinator) • Ann Daems
• Ellen Vermeiren       • Sofie Geerts
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Merksplas Mondiaal

Algemeen

Elk jaar voorziet de gemeente een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteund. Een 
gedeelte van deze uitgaven liggen vast en gaat onder meer naar de Wereldraad, 11.11.11 en de We-
reldwinkel Oxfam.

Projecten 
 
Buitenlandse projecten die de gemeente in 2021 mee ondersteunde zijn:
 
• Imani Belgium vzw: bouw van een sanitair blok en internaatgebouw in Kenia zodat de meisjes  
 een veilige plek hebben om te overnachten tijdens hun opleiding.
• Het soepkeukenproject in Zuid-Afrika: elke week verse soep voor 300 mensen. 
• Toekomst in eigen handen bouwde samen met de bewoners van Bagaya (Senegal) een kip 
 penhok om kippen te kweken voor verkoop en eigen consumptie. Er werd ook een moestui aan- 
 gelegd om de gezinnen te voorzien van eigen gekweekte groenten. De ondersteuning van dit  
 jaar zal gebruikt worden voor een extra waterput zodat ze ook in Bagaya drinkbaar water heb- 
 ben.
• Jovem: jongeren worden in Peru opgeleid tot landbouwondernemers.
• Les Femmes Toubabs in Senegal ondersteunt de lokale bevolking op verschillende manieren.  
 Ze zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan en zetten zich in voor betere gezond- 
 heidszorg. Er wordt ingezet op herbebossing van het gebied en de productie van artisanale pro- 
 ducten zoals etherische olie van de baobab. Dit loopt zo goed dat uitbreiding van het gebouw  
 noodzakelijk is. Hiervoor zal de steun dan ook zeer welkom zijn.
• Omniverdi zet zich in Madagascar in voor de herbebossing met tewerkstelling van de vrou-
 wenassociatie. De ondersteuning zal gebruikt worden voor het aankopen van materiaal zoals  
 sikkels en spaden en het aankopen van zaden.
• Siddartha zet zich in Ethiopië onder andere in voor het Adinet project. Dakloze jongeren krij- 
 gen er de kans om te werken aan nieuwe toekomst. Door middel van circustraining en opleiding  
 en vorming leren de jongeren discipline en structuur aan. Ze eindigen met een stage in een be- 
 drijf en verlaten het project om op eigen benen te kunnen staan. 
• Oum el Nour ondersteunt in het Egyptische Amshoul de renovatie en inrichting van de school 
 keuken zodat er in veilige omstandigheden gekookt kan worden. De kleuters krijgen er ’s mid- 
 dags een warme maaltijd, broodnodig in een streek waar veel mensen aan ondervoeding lijden.
 
Er werden geen subsidies aangevraagd in het kader van kortverblijf. 
 
Daarnaast is Merksplas Mondiaal actief in het kader van 11.11.11 en organiseerden ze de traditionele 
soepverkoop. 
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GAV
Gemeentelijke Adviesraad 

Verkeer

Ook in 2021 heeft de gemeentelijke adviesraad verkeer geijverd voor een verkeersveiliger Merksplas. 
Zij doet dit door bij de bewoners en verenigingen de vinger aan de pols te houden, maar ook door 
opmerkingen van de inwoners te evalueren en indien nodig hierover een advies te formuleren naar het 
schepencollege.

Samenstelling

De gemeentelijke adviesraad verkeer bestaat uit afgevaardigden van de Vrije Basisschool, Qworzó, 
GO!Nautica, UNIZO, VVV, Gezinsbond, OVK, Fieterserbond, 3 onafhankelijke deskundigen, de verkeers-
consulent van PZ Noorderkempen, de schepen van mobiliteit en de mobiliteitsambtenaar.

Acties van de GAV in 2021

In 2021 heeft de gemeentelijke adviesraad verkeer acht maal vergaderd. Door de Covid-pandemie 
vonden de meeste vergaderingen digitaal plaats. De gemeentelijke adviesraad verkeer werd éénmaal 
gevraagd voor een advies bij dossiers behandeld door de GECORO en heeft ook zijn advies gegeven in 
het klimaatactieplan van de gemeente. De GAV heeft verder drie adviezen geformuleerd gericht aan 
het gemeentebestuur.

Belangrijkste gesprekspunten van de GAV in 2021

• Bespreking schoolroutekaart;
• Bespreking klimaatactieplan;
• Behandelen verkeersafwikkeling assistentiewoningen;
• Behandelen vragen burgers;
• …
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Diensten en openingsuren

Aangeboden diensten door het Sociaal Huis

• Dienst huisvesting:
 - Bejaardenflats Kern Lindendijk
 - Bejaardenwoningen Kern Lindendijk
 - Seniorenflats ‘Woonerf Ter Driezen’
 - 2 plaatselijke doorgangswoningen 
en 1 regionale doorgangswoning
• Juridische dienst
• Sociale dienst
• Dienst welzijn en gezondheid 
• Thuiszorgdiensten:
 - Dienst voor Gezinszorg en Poets-
hulp
 - Warme maaltijden
 - Mindermobielencentrale
 - Thuishulp dienstencheques
 - Strijkatelier 
• Lokaal Opvang Initiatief

Algemeen

Maandag:   09.00 uur - 11.30 uur
   13.30 uur - 16.00 uur
   18.00 uur - 19.30 uur
Dinsdag:  09.00 uur - 11.30 uur 
Woensdag:  09.00 uur - 11.30 uur 
   13.30 uur - 16.00 uur
Donderdag:  09.00 uur - 11.30 uur
Vrijdag:  09.00 uur - 11.30 uur

Deze openingsuren zijn ook van toepassing voor 
het oplaadpunt budgetmeters gas/elektriciteit.

Sociale dienst

Elke werkdag:  09.00 - 11.30 uur
Maandagavond: 18.00 - 19.30 uur

Juridische dienst 

Maandag:  13.30 - 16.00 uur
   18.00 - 19.30 uur
   (Enkel op afspraak)

Gezinszorg  

Vrijdag:  09.00 - 11.30 uur
   (Enkel op afspraak)

Wijkwerken 

Dinsdag:  09.00 – 11.30 uur

Contactgegevens

Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel.: 014 63 94 80
Fax.: 014 63 94 81
E-mail: sociaalhuis@merksplas.be 
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Coronasubsidies

Ontvangen subsidies coronacrisis

Een overzicht van de subsidies welke OCMW Merksplas heeft ontvangen 2020 -2021 en de besteding 
ervan: 

COVID-19 subsidie inkomsten (in euro) uitgaven (in euro)
Gederaal: algemeen 29.692 29.580,24

Federaal: voedselbedeling 3.544 3.544
Vlaamse overheid: consumptiebonnen 12.923,34 5.340
Vlaamse overheid: algemeen (onderwijscheque) 12.243,17 12.575,92
Federaal: steun jongeren 2.804 2.611,51
Federaal: psychologische ondersteuning 2.582 2.582
Totaal 63.788,51 56.233,97

= een besteding van 88% van de toegekende subsidies (De toegekende subsidies werden waar moge-
lijk maximaal ingezet, enkel de Vlaamse consumptiebonnen zijn beperkter ingezet).

Daarnaast werden er ook nog covid19-subsidies als tussenkomst in 
de personeelskosten, werd er een maandelijkse premie toegekend van €50 (vanaf 1/10/2021 €25) aan 
leefloongerechtigden (volledig terugbetaald door de POD MI), voorzag de POD MI in een verhoogde 
terugbetalingspercentage van het leefloon….
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Beschrijvend gedeelte

OCMW-diensten

Sociale dienst

Huisbezoeken 2021

Dienst Aantal
Sociale dienst 59
Welzijnsmedewer-
ker

4

Huisbezoeken thuis-
wonende senior 80+

0 (corona)

Huisbezoeken over-
levende partner

5

Leeflonen in Merksplas volgens bevolkingsregister

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal (in euro) 151.038 175.016 218.877 189.877 172.875 153.284
Gemiddeld per maand (in 
euro)

12.587 14.585 18.240 15.821 14.406 12.819

% toename + 21,43 + 15,88 + 25,06 - 13,26 - 8,94 - 11,02

Leeflonen in Merksplas volgens vreemdelingenregister

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal (in euro) 94.837 64.245 69.924 47.008 55.692 67.161
Gemiddeld per maand (in 
euro)

7.903 5.354 5.827 3.917 4.641 5.597

% toename + 67,64 - 32,26 + 8,84 - 32,77 + 18,47 + 20,59
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Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Beschrijvend gedeelte

Grafieken bij uitbetaalde leeflonen

Sinds 2017 zien we een lichtdalende trend in het aantal leefloondossiers. In tegenstelling tot de ver-
wachting dat er door COVID-19 een stijging zou zijn in het aantal leefloondossiers in 2020, blijkt er 
echter een sterke daling te zijn (bijna 25 % t.o.v. 2019).  Het aantal dossiers in 2021 is gelijk aan het 
aantal dossiers in 2020.



m
er

ks
p

la
s.

b
e

So
ci

a
a

l H
ui

s

m
erksp

la
s.b

e

Socia
a

l H
uis

Jaarverslag OCMW
Beschrijvend gedeelte

111

Beschrijvend gedeelte

19% van de leefloongerechtigden in het jaar 
2021 is jonger dan 25 jaar. Dit is een sterke 
daling t.o.v. de vorige jaren.
Ter vergelijking: in 2020 bedroeg dit aantal: 
38 %, in 2019: 33 % en in 2018: 36 %

14% van de leeflonen werd toegekend aan 
studenten in 2021.
In 2020 bedroeg dit aantal: 11%, in 2019: 
20% en in 2018: 7%.
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Beschrijvend gedeelte

19% van de leefloongerechtigden 
in 2021 verblijft op een camping in 
Merksplas. In 2020 was dit: 21%, 
in 2019: 18% en in 2018: 28 %.

In 2021 verbleven er ook nog 4 leefloongerechtigden in een instelling in Merksplas, 1 leefloongerech-
tigde woonde in een HUB-woning in onze gemeente, 1 leefloongerechtigde woonde in een woning van 
het LOI.

Onze gemeente stelde 3 mensen tewerk volgens het 'artikel 60'.
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Beschrijvend gedeelte
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Tinne Aerts
Vergunningenambtenaar
Beschrijvend gedeelte
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Beschrijvend gedeelte
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Jaar

Steun in speciën 2007-2021

Gemiddelde per maand

Financiële steunverlening (in euro vanaf 2012 - 2021)

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal 11.645 19.332 11.079 16.751 8.128 13.307
euro per 
maand

970 1.611 923 1.396 677 1.109

Juridische dienst
Het aantal behandelde dossiers door de eerstelijnsjuriste is in 2021 toegenomen, ondanks het feit dat 
er voornamelijk vanop afstand werd gewerkt (via telefoon, mail, videocall …). In Merksplas is het aan-
tal behandelde dossiers zowel in 2021 als in 2020 toegenomen t.o.v. de vorige jaren.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Merksplas 194 204 192 170 235 256
Hoogstraten 295 300 325 297 348 452
Beerse 320 275 280 284 222 400
Rijkevorsel 201 187 227 191 177 230
Vosselaar 214 162 196 186 155 242
Baarle-Hertog 33 20 22 28 26 50
andere gemeenten 8 10 3 4 5 11
totaal 1.265 1.158 1.245 1.160 1.168 1.641
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Schuldbemiddeling
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budgetverlening zonder schulden
1. budgetbegeleiding zonder 
schulden

5 2 1 3 2 4

2. budgetbeheer zonder schul-
den

17 20 24 18 23 14

Totaal verlening zonder schul-
den

22 22 25 21 25 18

Schuldhulpverlening
1. éénmalige schuldbemiddeling
2. schuldbemiddeling an sich
3. schuldbemiddeling en bud-
getbegeleiding

1 0 0

4. schuldbemiddeling en bud-
getbeheer

32 35 27 28 24 24

5. collectieve schuldenregeling 2 5 3 6 4 4
5.1. enkel voorbereidende 
werkzaamheden

0 0 0

5.2. aanstelling als schuldbe-
middelaar

0 0 0

5.3. aanstelling als sb + budget-
beheerbegeleiding

0 0 0 0 0

5.4. enkel budgetbeheer/bege-
leiding bij externe aanstelling

2 5 3 6 4 4

Totaal dossiers schuldhulpver-
lening

36 45 33 41 32 32

Psychologische ondersteuning in 2021
De gemeente Merksplas heeft een vaste psychologe die wordt tegewezen door CGG. In 2021 werkte 
die 164 uur voor de gemeente Merksplas, goed voor 93 afspraken.
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Huisvesting

Verhuur van bejaardenwoningen en bejaardenflats
OCMW Merksplas beschikt over 59 woningen en flats voor bejaarden:

Plaats Type woning Aantal
Kern Lindendijk Huis 26
Kern Lindendijk Flats 10
Driesplein Flat 1 slaapkamer 15
Driesplein Flat 2 slaapkamers 8

Samenvatting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
stopzettingen 4 7 4 5 6 6
nieuwe verhuringen 6 7 4 5 6 4
leegstand 3 1 0 0 0 4

Bezetting transitwoning

Bezetting (in keren) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Industrieweg 7 2 1 3 1 2 2
Schuttershofstraat 
13/2

1 0 1 1 1 2

HUB Gildestraat 0 0 0 2 2 1

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

2017 2018 2019 2020 2021
Totaal aantal 
plaatsen

20 20 8 8 8

mannen 10 10 5 5 5
vrouwen 6 6 3 3 3
gezin 4 4 0 0 0
Aantal bezet-
te plaatsen

2017 2018 2019 2020 2021

mannen 45,78% 54,28% 95,94% 93,83% 92,71%
vrouwen 89,81% 42,85% 94,58% 94,26% 95,80%
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instroom 17 24 17 7 9
uitstroom 19 29 15 7 9

• Op 1 april 2018 werd het aantal LOI-opvangplaatsen verminderd naar 16 en op 1 januari 2019  
 werd het aantal verder afgebouwd naar 8 plaatsen.

Thuiszorgdiensten

Maaltijdbedeling

2016 2017 2018 2019 2020 2021
januari 545 750 766 587 621 640
februari 575 668 701 536 541 558
maart 603 751 770 569 629 638
april 623 684 718 871 721 578
mei 652 725 758 874 712 607
juni 734 726 785 519 651 659
juli 704 791 784 609 699 698
augustus 777 817 710 584 679 726
september 780 712 659 534 677 653
oktober 756 747 766 578 713 628
november 644 670 676 518 726 598
december 675 708 579 535 730 715
totaal 8.068 8.749 8.672 6.714 8.099 7.698

Grafische voorstelling maaltijdbedelingen door de jaren heen
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Rolmobiel

Aantal unieke klanten Totaal aantal ritten inwoners merksplas
2016 10 43
2017 6 28
2018 11 100
2019 21 179
2020 11 206
2021 11 198

Mindermobielen Centrale

Aantal cliënten Aantal ritten Aantal chauf-
feurs

Totaal kilometers

2016 141 1.619 15 74.541
2017 144 1.880 13 78.157
2018 157 2.019 16 88.951
2019 169 2.165 15 94.085
2020 131 1.298 15 53.170
2021 131 1.575 16 66.729

Grafische voorstelling totaal aantal kilometers MMC

Door corona was het aantal ritten van de MMC in 2020 sterk gedaald (o.m. door annulatie ziekenhuis-
bezoeken, enkel essentiële ritten, ….). In 2021 zien we terug een stijging, maar het aantal ritten van 
de MMC ligt nog steeds lager dan voor corona. De MMC heeft ook vaccinatieritten uitgevoerd.
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Project dienstencheques - thuishulp

Jaar Aantal cheques Aantal elektronische % elektronische
2016 5.068 1.989 39,25
2017 4.963 2.646 53,31
2018 4.363 2.943 67,45
2019 4.028 2.921 72,52
2020 3.535 2.261 63,96
2021 3.614 2.166 59,93

Grafische voorstelling aantal dienstencheques thuishulp

Project Strijkatelier

Jaar Aantal cheques Aantal elektronische % elektronische
2016 4.306 1.448 33,63
2017 3.865 1.641 42,46
2018 3.899 2.018 51,76
2019 3.780 2.230 58,99
2020 2.767 1.812 65,49
2021 3.371 2.313 68,61



m
er

ks
p

la
s.

b
e

So
ci

a
a

l H
ui

s

m
erksp

la
s.b

e

Socia
a

l H
uis

Jaarverslag OCMW
Beschrijvend gedeelte

121

Beschrijvend gedeelte

Grafische voorstelling aantal dienstencheques Strijkatelier

Alhoewel meer gestabiliseerd, ondervinden zowel de thuishulp met dienstencheques als het strijkatelier 
nog de impact van corona. In 2021 is er ook 1 collega met pensioen gegaan (thuishulp met diensten-
cheques).

Gezinszorg

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cliënten 17 15 15 20 22 19
Nieuwe hulpverle-
ningen

2 1 1 7 3 2

Stopzettingen 3 1 3 3 4 2
Gemiddelde bijdrage 4,94 5,13 5,63 6,32 7,05 6,77
Aantal uren 2.874,8 3.039,3 3.017,3 2.753,9 3.457,9 3064,85
Leeftijd < 60 jaar 4 3 2 2 3 2
Leeftijd 60 - 80 jaar 5 5 7 6 7 9
Leeftijd > 80 jaar 8 7 6 12 8 8
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Dienst welzijn en gezondheid

Huisbezoeken/raadplegingen 2021

Dienst Aantal
Sociale dienst 59
Welzijnsmedewer-
ker

4

Huisbezoeken thuis-
wonende senior 80+

0 (corona)

Huisbezoeken over-
levende partner

5

Door corona werden enkel huisbezoeken afgelegd in de periode januari tot maart 2020. Personen van 
wie de partner is overleden, kregen ofwel een telefoontje waarin ze verder geholpen werden ofwel een 
brief waarin vermeld werd dat ze bij het Sociaal Huis terecht konden met vragen, ter vervanging van 
het huisbezoek. 

Deze werking is grotendeels gecontinueerd geworden in 2021. Enkel de hoogstnoodzakelijke huisbe-
zoeken vonden plaats. Vanaf 2022 wordt er terug volop op huisbezoek gegaan.

Eet- en beweegmoment

2016 2017 2018 2019 2020 2021
januari 19 34 30 28 77 corona
februari 22 45 34 31 50 corona
maart 35 38 32 33 42 corona
april 37 44 32 36 corona corona
mei 37 35 31 36 corona corona
juni 27 27 28 37 corona corona
juli 9 31 23 33 corona corona
augustus 9 30 26 38 corona corona
september 51 42 24 57 corona 48
oktober 28 31 31 75 corona 61
november 41 37 32 40 corona 21
december 34 32 31 64 corona corona
Totaal 349 426 354 508 169 130



m
er

ks
p

la
s.

b
e

So
ci

a
a

l H
ui

s

m
erksp

la
s.b

e

Socia
a

l H
uis

123

Algemene werking 2021

De COVID19-pandemie zorgde ervoor dat ook 2021 nog een aangepaste werking kende:

• Er werd volop digitaal en van thuis uit gewerkt. Daarvoor werden eerder al de nodige laptops  
 aangekocht en werd afstandswerken mogelijk gemaakt + ‘Microsoft Teams’ ingevoerd.

• Sommige diensten kenden tijdelijke werkloosheid, ook nog in 2021 (poetsdienst/strijkatelier).

• Het Sociaal Huis werkte sinds maart 2020 met gesloten deuren en op afspraak. Hiertoe werd in  
 voldoende bezetting aan het onthaal voorzien. In de 2de helft van 2021 heeft het Sociaal Huis  
 het vrije spreekuurmoment terug ingevoerd.

• Er zijn ook in 2021 enkel huisbezoeken doorgegaan die echt noodzakelijk waren. Het nodige  
 contacten met onze cliënten gebeurde op afspraak, via mail, telefoon…

• De laptops die werden aangekocht met de middelen ‘alleen overleven?’, werden ter beschikking  
 gesteld aan cliënten met schoolgaande kinderen. Er werden ook nog enkele laptops aangekocht  
 met covidsubsidies 'armoede'.

• Tal van activiteiten en evenementen werden geannuleerd (o.m. de eet- en beweegmomenten,  
 activiteiten gezondheidsraad, de vrijwilligersavond…).

• Merksplas ondersteunde de contacttracing van ELZ Kempenland.

• Merksplas participeerde in verschillende werkgroepen van de ELZ Kempenland in het kader van  
 de vaccinatiecampagne.

• Merksplas ondersteunde inwoners die hulp nodig hadden bij hun vaccinaties en het verkrijgen  
 van een covidsafe-pas.

Daarnaast:

• Start van een maatschappelijk werker in vervangingsovereenkomst en van een nieuwe wel-  
 zijnsmedewerker contractueel onbepaalde duurtijd – aanwerving van een maatschappelijk wer- 
 ker voor bepaalde duurtijd.

• Plaatsing screens Driesplein 2 en strijkatelier.

• Prijsvraag onderhoud cv-ketels en verwarmingsaudits.

• Ontmossen van het dak van het Sociaal Huis.

• Goedkeuring project ‘gele doos’ en de verdeling ervan.

• Voorbereiding exploitatie assistentiewoningen: overdracht beheer van het gebouw van de   
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 gemeente naar het OCMW, opmaak van terbeschikkingstellingsovereenkomsten en huishoudelijk  
 reglement voor kandidaat-bewoners, infomoment in GC De MARc/kT op 14 december, opstart  
 inschrijvingen, prijsvraag zorg…

• Uitbreiding onderwijscheques naar middelbaar en hoger onderwijs.

• Diverse principebeslissingen o.m. richting CREG-fondsen/middelen participatie en sociale active- 
 ring.

• Omschakeling van softwarepakket van de sociale dienst (Sierra 2.0).

• Inspectie vanuit de POD MI over leefloondossiers en uniek verslag 2019.

• Toelichting van de resultaten door Audit Vlaanderen van de in 2020 uitgevoerde financiële audit.

• Continuering project buddywerking ArmenTekort.

• Participatie aan het regionaal overleg noodopvang, georganiseerd vanuit Welzijnszorg Kempen.

• Verdere uitgroei Noorderkempen Werkt o.m. project ‘Top in je Kop’, aanwerving van een 
 algemene coördinator, een coördinator GBO, een coördinator wijk-werken/sociale economie,   
 projectsubsidies voor e-inclusie…
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Gezondheidsraad

Wat is de gezondheidsraad?

De gemeentelijke gezondheidsraad heeft als opdracht een integraal gezondheidsbeleid te voeren, in 
het belang van alle inwoners van de gemeente. Het begrip gezondheid wordt daarbij gebruikt in de 
ruimste zin van het woord, met name het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de gezondheidsraad:

1. Adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende gezondheid. 
2. De activiteiten inzake gezondheid coördineren en overleg en samenwerking tussen vereni-
 gingen, diensten, instellingen, beroepsbeoefenaars en inwoners binnen de gezondheidssector  
 tot stand brengen. 
3. Onderzoek verrichten en informatie verzamelen inzake basisgezondheidszorg. 
4. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de verbetering van de volksgezondheid beogen  
 en organiseren van complementaire initiatieven ter verbetering van de volksgezondheid. 
5. Sensibiliseren en informeren en preventieve acties opzetten over de zes Vlaamse gezondheids- 
 thema’s: tabakspreventie, voeding, veiligheid, vaccinatie, borstkankerpreventie, geestelijke ge- 
 zondheidszorg.  

De gezondheidsraad zal daarbij nauw samenwerken met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kem-
pen. 

Samenstelling - werking?

In 2019 werd de Gezondheidsraad opnieuw samengesteld. In 2020 nam de nieuwe voorzitter ontslag, 
maar door corona werd er nog geen nieuwe voorzitter aangesteld. De aanstelling van een nieuwe voor-
zitter werd in 2021 terug opgenomen, maar er stelde zich niemand kandidaat.

Wie zit er in de Gezondheidsraad?

De stemgerechtigde leden van de gemeentelijke gezondheidsraad zijn: 
1. beroepsbeoefenaars en/of afgevaardigden van organisaties, verenigingen of instellingen die
 werken in de gezondheidssector of een actieve werking kunnen aantonen in de gemeente;
2. geïnteresseerde burgers, al dan niet werkzaam in de gezondheidssector.

Hoe werkt de Gezondheidsraad?

De organen van de gemeentelijke gezondheidsraad zijn: 

• de algemene vergadering;
• het dagelijks bestuur;
• en mogelijks thematische werkgroepen.
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De algemene vergadering is 2 keer online en 1 keer fysiek samengekomen. Daarnaast waren er the-
matische werkgroepen werkzaam rond: enerzijds voeding “gezonde tussendoortjes’ en anderzijds “de-
mentievriendelijk Merksplas”.

Concrete acties in 2021

Dementievriendelijk Merksplas 
In 2020 hebben we een opstart gemaakt in een nieuw thema, met name dementievriendelijke ge-
meente. Uit een bevraging via de seniorenkrant, van waaruit we prioritaire acties bepaald hebben, 
bleek toen vooral het volgende:

• Tekort aan kennis bij iedereen (burger, professionelen, verenigingen).
• Nood aan bewustwording – taboe doorbreken.
• Nood aan ontmoetingsmomenten voor persoon met dementie en mantelzorgers.

De bedoeling was dan ook om op 30 september 2020 een startdag dementievriendelijk Merksplas te 
organiseren. Deze startdag werd verplaatst naar september 2021. Het was een boeiende en leerrijke 
avond met informatie vanuit ervaringsdeskundigen dementie, een leerrijke beklijvende voorstelling: 
“Va is Koning” en de mogelijkheid tot het bekomen van informatie bij allerlei partners rond dementie 
via infostandjes. 

In november 2021 hebben we vervolgens een contactmoment georganiseerd voor personen met de-
mentie en hun mantelzorgers, maar wegens onvoldoende inschrijvingen is deze niet doorgegaan. In 
2022 zal met de Alzheimerliga bekeken worden of er binnen Merksplas een familiegroep kan opgestart 
worden.

Gele doos
in 2021 organiseerden we de verdeling van de gele dozen binnen Merksplas aan 75-plussers. De gele 
doos is een gele brooddoos die senioren in hun koelkast leggen en waarin medische gegevens en 
contactgegevens zitten. Elke persoon die een gele doos in de koelkast heeft, moet een sticker op de 
binnenkant van de voordeur kleven. Bij nood kunnen hulpdiensten zo sneller en gepaster reageren. 

Hartveilig Merksplas 
Daarnaast hebben we ook de Facebookpagina van de gezondheidsraad verder gezet en een opstart 
gemaakt in de nieuwe toekenning: 'Hartveilig Merksplas'. Er werden extra AED toestellen aangekocht 
voor locaties: Okralokaal Lindegalm, Kern Lindendijk en Spelewei in 2020. We hadden gehoopt in 2020 
of 2021 ook te kunnen starten met opleidingen in dit kader, maar ook deze voorbereidingen hebben we 
even moeten uitstellen. De opleidingen zullen georganiseerd worden in 2022. 

Gezonde tussendoortjes 
De jaarlijkse workshop in de scholen heeft in 2021 wel plaatsgevonden in Qworzó. Door corona heeft 
de sessie binnen VBS Merksplas niet plaatsgevonden.
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The end
Bedankt voor het lezen en tot volgend jaar!


