Leefbaar Merksplas
Frank Wilrycx,
burgemeester

Beste mensen van Merksplas,
beste Spetsers,
Leefbaar Merksplas werkt, samen met het personeel
van de gemeente en tal van vrijwilligers, al jaren aan de
uitdagingen binnen onze gemeente.
Hierbij proberen we steeds te vertrekken van een
duidelijk plan en visie om onze doelstellingen te
verwezenlijken. Een uitstekende verstandhouding
binnen de gemeente en zeker een goede relatie met de
andere overheden, zoals de provincie en de Vlaamse
overheid, zorgen ervoor dat Merksplas op vele vlakken
als voorbeeldgemeente naar voor wordt geschoven.
Om tegemoet te komen aan de vele wensen en
verzuchtingen van onze inwoners, wordt heel wat
geïnvesteerd in materiaal, infrastructuur en menselijk
kapitaal. En dit steeds met “de vinger op de knip”;
gezonde gemeentelijke financiën zijn immers uiterst
belangrijk.
Op alle vlakken trachten we een beleid te voeren op
maat van de mensen van Merksplas. De tevredenheid
van de inwoners is immers de beste graadmeter om
het beleid te beoordelen. In onze communicatie na de
zomervakantie zal u hierover meer vernemen.
Op de achterzijde van deze brochure vindt u de namen
en foto’s van de kandidaten, die hun schouders mee
onder het project van Leefbaar Merksplas zetten.
Wij zijn uitermate tevreden dat we opnieuw ervaring en
nieuwe krachten kunnen bundelen om aan de toekomst
van Merksplas te werken.
Leefbaar Merksplas wenst u intussen een deugddoende
vakantie en een mooie zomer. Daarna komen we met
meer realisaties en toekomstplannen.
Met vriendelijke groeten
Frank Wilrycx
Burgemeester Merksplas
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