
Komt de megafusie er? 
Lees het interview met 
Maikel en Kristof
blz. 2 en 3.

Stadswachten op begraafplaatsen
N-VA Oudenaarde stelt voor om vanaf volgend jaar rond Allerheiligen stadswachten in te zetten op de begraafplaatsen. Dit na een 
nieuwe resem diefstallen begin november, vooral op kerkhof Meulewal in Eine. Andy Vandekerckhove, lid van het Bijzonder Comité 
voor N-VA, kan er persoonlijk van meespreken: “Het is al jaren een plaag en het wordt almaar erger. Ik begrijp niet dat mensen zoiets 
kunnen doen.” Kristof Meerschaut trok met het voorstel naar de gemeenteraad, waar het alvast positief werd ontvangen.

Uitverkochte ‘Etinge’

Een leuke sfeer, lekker eten en een 
vlekkeloze organisatie: niets dan 
tevreden gezichten op onze jaarlijkse 
‘Etinge’, op zondag 3 oktober 2021. 
Daarmee konden we eindelijk weer 
aansluiten bij een jaarlijkse traditie. 
Vlaams minister Matthias Diepen-
daele en Vlaams Parlementslid Joris 
Nachtergaele schoven mee aan in de 
uitverkochte zaal.

Wim Dhont in de gemeenteraad
Sinds eind november zetelt Wim Dhont voor de N-VA in de gemeenteraad. Hij neemt de plaats in van 
Boris Labie, die verhuisde naar Wortegem-Petegem. Wim is 52, getrouwd en heeft twee schoolgaande 
kinderen. Hij werkt als ingenieur voor een internationaal bouwbedrijf. Samen met Kristof Meerschaut 
en Kathy De Rycke vormt hij voortaan de driekoppige N-VA-fractie in de gemeenteraad.

Bart De Wever 
komt naar 
Oudenaarde
17 februari 2022

N-VA-voorzitter Bart De Wever 
komt naar Oudenaarde om te 
spreken over de politieke ge-
beurtenissen van het voorbije 
jaar én vooruit te blikken naar 
de toekomst van onze partij. 
‘Op tournee met BDW’ doet 
alle 15 de arrondissementen 
aan – voor Aalst-Oudenaarde 
viel de keuze op onze stad. U 
bent welkom vanaf 19.30 uur in 
Salons Mantovani.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via www.n-va.be/agenda/op-tournee-met-bdw-in-oudenaarde.
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Begin oktober kondigde Oudenaarde aan een fusie met 
Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem te willen 
onderzoeken. Heel concreet: als die doorgaat, wat zijn 
daarvan de gevolgen?
Kristof: “Er volgt nu eerst een studie. Men gaat onderzoeken 
wat de voor- en nadelen zijn van een dergelijke fusie. Mocht 
op basis daarvan, en na consultatie van de bevolking, beslist 
worden door te gaan, ontstaat qua oppervlakte de grootste 
gemeente van Vlaanderen.”

Maikel: “Dan worden we op nieuwjaarsdag 2025 wakker in 
een ‘supergemeente’, een bestuurlijke mastodont die qua 
oppervlakte groter zou zijn dan Antwerpen, maar negen keer 
minder inwoners zou tellen. Ik weet dat de nacht van oud op 
nieuw weleens gekke taferelen oplevert, maar dit lijkt me toch 
heel absurd.”

De N-VA is natuurlijk niet tegen fusies. Maar waarom is déze 
fusie geen goed idee?
Kristof: “Een fusie kan nuttig zijn om de bestuurskracht te 
vergroten. Er is ook de schuldovername en de mogelijkheid 
om hoger gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Maar 
de voordelen blijven niet evenredig stijgen met het aantal 
gemeenten die je bij elkaar voegt. Hoe meer betrokken 
gemeenten en hoe groter de oppervlakte, hoe meer de afstand 
tot het stadhuis (letterlijk en figuurlijk) als een nadeel gaat 
doorwegen. Om die reden is deze fusie met vier gemeenten 
geen goed idee.”

Maikel: “Er zijn in de politieke achterkamertjes mensen en 
partijen die vrezen hun positie kwijt te spelen en hopen dat 
een fusie daar iets kan aan veranderen. Dat is geen gezonde 
uitgangspositie en komt de inwoners niet ten goede.”

“Geen fusie voor de postjes”
Kristof Meerschaut en Maikel Parmentier hekelen de fusieplannen
Wat moeten we nu denken van de geplande megafusie? Kristof Meerschaut, N-VA-fractievoorzitter in de 
gemeenteraad, en Maikel Parmentier, secretaris van de afdeling Oudenaarde die in een vorig leven al eens 
een fusie meemaakte, hebben er uitgesproken ideeën over.

Er zijn in de politieke 
achterkamertjes mensen 
en partijen die vrezen hun 

positie kwijt te spelen.

Maikel Parmentier

De voordelen van een 
fusie blijven niet 
evenredig stijgen met 
het aantal gemeenten 
die je bij elkaar voegt.
Kristof Meerschaut
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Wil je meebouwen aan een modern Oudenaarde? Reageren op dit interview? Mail dan naar oudenaarde@n-va.be.

Zo zou ‘Groot-Oudenaarde’ eruitzien:

•  Oppervlakte: 213 vierkante kilometer
•  Inwoners: 60.000
• Deelgemeenten: 29
•  Afstand noord-zuid: 21 kilometer
•  Afstand oost-west: 17 kilometer
•  Afstand Dorpsstraat Zingem -  

Ruienplein Kluisbergen:  
23,4 kilometer, 24 minuten  
(volgens Google Streetview

Twee jaar geleden zei onze burgemeester nog dat hij ‘geen 
vragende partij is’ voor een fusie (HLN, 5/11/19), en zijn 
collega uit Wortegem-Petegem was zelfs ronduit tegen 
(Radio 2, 30/1/2019). Vanwaar die bocht?
Maikel: “Steden en gemeenten zijn tijdens de pandemie op 
hun grenzen gebotst, zeker wat betreft bestuurskracht.  
Bepaalde gemeenten hebben goed met elkaar samen- 
gewerkt en hebben dingen bereikt die alléén onmogelijk 
zouden zijn geweest. Dat heeft her en der ogen geopend. 
Maar corona heeft er ook voor gezorgd dat heel wat man-
datarissen zijn gaan nadenken over hun eigen mandaat. 
In een fusie zien ze een mogelijkheid om dat mandaat in 
veiligheid te brengen.”

Kristof: “De druk op de kleine gemeenten om geschikt 
personeel te vinden en te houden, wordt alsmaar groter. 
Bovendien neemt de Vlaamse overheid een deel van de 
schulden over bij een vrijwillige fusie. Mogelijk zal dat in 
de toekomst niet meer zo zijn, en zullen de gemeenten niet 
meer zelf kunnen kiezen met wie ze samengaan. Maar de 
belangrijkste reden moet gezocht worden bij het onderling 
akkoord dat Open VLD en CD&V in de marge van deze 
fusie uitgewerkt hebben. Als die er komt, is meteen ook 
geweten welke partijen het beleid in de nieuwe gemeente 
zullen bepalen, en dat al minstens tot 2030.”

Veel mensen maken zich zorgen over de dienstverlening in 
zo’n supergemeente. Is die vrees terecht?
Maikel: “Zeker en vast. Een fusie wordt in een ideale wereld 
mede uit efficiëntie-overwegingen op poten gezet. Door 
enkel wat diensten samen te brengen, bespaar je weinig. 
Pas als je bepaalde diensten en voorzieningen ook gaat 
schrappen, ga je echt besparen. De ‘nieuwe’ meerderheid 
zal in een fusieverhaal dus moeilijke beslissingen moeten 
nemen die de inwoner ontegensprekelijk zal voelen. Het is 
belangrijk dat dit op voorhand aan iedereen duidelijk wordt 
gemaakt.”

Kristof: “Vraag maar eens in Zingem ... Het centraliseren 
van een aantal diensten vormt nu eenmaal de basis van de 
efficiëntie-oefening. Het komt erop aan om na te gaan voor 
welke dienstverlening de mensen zich moeten verplaatsen 
(ophalen E-ID, recyclagepark). Die zaken moeten voldoende 
dicht bij de mensen aanwezig blijven. Andere zaken kunnen 
gerust gecentraliseerd worden. Je hoeft bijvoorbeeld geen 
vier decentrale loketten stedenbouw te hebben. We moeten 
er ook rekening mee houden dat er in de toekomst alsmaar 
meer zaken digitaal afgehandeld zullen worden.”

Vreemd genoeg wordt het kleine Horebeke buiten de fusie 
gelaten. Wat is daarvoor de reden?
Kristof: “Als er één gemeente in de Vlaamse Ardennen 
baat kan hebben bij een fusie, lijkt het Horebeke wel. Het 
is inderdaad merkwaardig dat zij niet betrokken worden 

in het verhaal. Misschien is de verstandhouding tussen de 
onderlinge besturen niet optimaal? Het kan ook te maken 
hebben met de aanwezigheid van een federale minister met 
een ‘foute’ politieke kleur in Horebeke. Die zou heel wat 
stemmen kunnen halen in een fusiegemeente.”

Maikel, jij was fractieleider van N-VA Lievegem, een fusie 
van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Wat zijn jouw 
ervaringen?
Maikel: “In Lievegem was er op voorhand inhoudelijk niks 
geregeld of voorbereid. Het enige wat vastlag, was wie deel 
zou uitmaken van de meerderheid en welke partij hoeveel 
schepenen zou leveren. De eerste maanden in de nieuwe  
fusiegemeente waren bijgevolg erg hectisch. Diensten werkten 
ofwel niet, ofwel dubbel, het gemeentepersoneel wist niet 
waarin of waaruit en ook voor de inwoners leek alles één 
grote soep. Een degelijke inhoudelijke voorbereiding is dus 
essentieel.”

“Als communicatiemedewerker voor onze partij hoor ik 
in de wandelgangen wel vaker zulke verhalen wanneer het 
over fusies gaat: lokale politici van slabakkende traditionele 
partijen vallen voor de politieke mogelijkheden die fusies 
met zich kunnen meebrengen, maar nemen het met de 
inhoudelijke kant van de zaak niet steeds even serieus.”

Maikel, je woont nog maar een klein jaar in Oudenaarde. 
Wat is je hier al opgevallen?
Maikel: “Oudenaarde is een fantastische en bijzondere stad, 
maar momenteel gebeurt er heel weinig. Zelden zag ik 
ergens zo veel troeven die zo beperkt worden uitgespeeld. 
Dat en het fusiegerommel doet toch enkele vragen rijzen. 
Doen de burgemeester en zijn schepenen hun job eigenlijk 
wel graag? Verdient een schitterende stad als Oudenaarde 
niet beter? Ik heb de indruk dat er best eens een frisse wind 
in het stadhuis mag waaien.”

www.n-va.be/oudenaarde
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


