
De kracht van Verandering in Mechelen
De voorbije jaren werkten we vanuit het Mechelse stadhuis  
gestaag aan de Verandering. Over precies een jaar – op 14  
oktober 2018 – kan u zich daarover uitspreken in het stem- 
hokje. N-VA Mechelen wil die passage langs het stembureau 
samen met u voorbereiden. Zodat u met kennis van zaken 
keuzes maakt voor de toekomst van onze stad. 

Om te beginnen stippelden we een fietsroute van 27 kilo- 
meter uit langs 30 verwezenlijkingen van de voorbije jaren. 
Die fietstocht vindt u online op www.n-va.be/mechelen of in 
de brochure die u kan afhalen op ons secretariaat in de Désiré 
Boucherystraat 1.

De komende jaren willen wij bovendien onze schouders blijven 
zetten onder een veilig, Vlaams, verbonden en verantwoor-
delijk Mechelen. We geven u graag uitgebreid de kans om 

daarover mee na te denken. Daarom werkten we een enquête 
uit. Vul ze snel in op www.n-va.be/mechelen en geef aan hoe 
belangrijk de verschillende bevoegdheden van de stad voor 
u zijn en hoe tevreden u daarover bent. Waar zou u meer op 
inzetten als u burgemeester was? Wat is voor u minder  
belangrijk?

Onze raadsleden en kandidaten komen ook graag bij u langs 
als u een en ander graag persoonlijk 
of met enkele buren en vrienden wil 
toelichten. Geef ons een seintje op 
mechelen@n-va.be, via Facebook 
of Twitter.

              Yves Selleslagh, drijvende kracht achter  
              Posse Leest, kiest voor de N-VA

“De verhuis van Johan Van Overtveldt naar Mechelen gaf me het laatste duwtje in de rug om me te engageren voor de N-VA. Ik kan 
me helemaal vinden in de no-nonsenseaanpak, de duidelijke visie en de ambitieuze plannen van de N-VA”, zegt Yves Selleslagh, hier 
op de foto tussen N-VA-fractievoorzitter Kerstin Hopf en Johan Van Overtveldt.

 Karl Vermaercke
Voorzitter N-VA Mechelen

“Dit najaar werkt N-VA Mechelen een ambitieus 
programma uit voor de toekomst van Mechelen. 

Onze focus ligt daarbij op een veilige stad, op 
verantwoordelijkheid voor welvaart en op het 

omarmen van onze Vlaamse identiteit.”

                               Johan Van Overtveldt
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V.U.: KARL VERMAERCKE, P/A D. BOUCHERYSTRAAT 1, 2800 MECHELEN

Vul voor 1 december 2017 onze enquête in op  
www.n-va.be/mechelen en maak kans op:

 een etentje met Johan Van Overtveldt of  
    Marc Hendrickx

 één van de Mechelenbons van 10 euro

Vul de 
enquête in 

en win!



Kennis van het Nederlands is en blijft prioriteit
‘Samen inburgeren’ is een project dat Nederlandstalige coaches en anderstalige ‘inburgeraars’ aan elkaar 
koppelt op basis van gemeenschappelijke interesses. De koppels gaan minstens tweemaal per maand met 
elkaar op stap, wisselen onderling cultuur en informatie uit en oefenen de Nederlandse taal. 

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen 
aan onze lokale gemeenschap”, legt schepen van Inburgering 
Marc Hendrickx uit. “Kennis van het Nederlands is daarbij 
cruciaal. Als mensen met zoveel verschillende achtergronden 
elkaar écht willen ontmoeten, moeten ze ook letterlijk dezelfde 
taal spreken.”

Kleuters, scholieren en ouders 
Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de min-16-jarigen 
in Mechelen thuis geen Nederlands spreekt. “Zij hebben het 
moeilijker in de klas. En dat kan een hele loopbaan op school en 
op de arbeidsmarkt hypothekeren”, stelt Hendrickx vast.  
 
Met projecten als School in Zicht (om van concentratiescholen 
diverse buurtscholen te maken), SNeL (Spelend Nederlands 
Leren tijdens de zomervakantie) en het kleuterparticipatie- 
project Schoolstart zet het stadsbestuur sterk in op kennis van 

het Nederlands bij de allerjongsten. Daarnaast brengt het project 
School en Ouders allochtone ouders in contact met de school 
van hun kinderen. 

Stad Mechelen helpt specifieke  
doelgroepen aan werk
Stad Mechelen, Sociaal Huis en de VDAB werken al enkele jaren 
nauw samen om specifieke doelgroepen te helpen bij hun  
zoektocht naar werk.  
 
“Dit voorjaar zetten we daarom mee onze schouders onder een 
jobbeurs voor en door jongeren”, vertelt schepen van Lokale Eco-
nomie Katleen Den Roover. Zowat 300 jongeren kwamen daar 
langs. “Ook met de scholen werken we samen om de overgang 
van school naar werk vlotter te laten verlopen. En in oktober staat 
een netwerkevent voor en door 55-plussers in de steigers.”

Werkervaring
Daarnaast stimuleert de stad jobs in de sociale economie in  
Mechelen. Via deze ‘instapjobs’ kunnen de werknemers onder  
begeleiding werkervaring opdoen. Zo zetten ze nadien  
makkelijker de stap naar de reguliere arbeidsmarkt. De kring-
loopwinkels, maatwerkbedrijf ’t Atelier en sociaal restaurant  
De Refuge werken met deze formule. “De stad zelf draagt ook 
haar steentje bij. Via ‘BeroepsInlevingsOvereenkosten’ of alter-
nerend leren en studeren bieden wij specifieke doelgroepen een 
eerste werkervaring aan”, besluit Den Roover.

Veilig fuiven en fietsen
Veiligheid is meer dan een goed werkende politie en justitie. 
Ook een veilig openbaar domein, goede verlichting, netheid 
van straten én preventiemaatregelen dragen daartoe bij.

Geen herrieschoppers op jongerenfuiven
De stad neemt onder meer maatregelen om vechtpartijen, het 
dealen van drugs en de verkoop van alcohol aan minderjaren te 
voorkomen. Zo voert ze preventief ID-scans uit in De Loods, de 
nieuwe fuifzaal op het Douaneplein. Herrieschoppers kunnen een 
digitale rode kaart krijgen die hen een bepaalde tijd de toegang 
tot de zaal ontzegt. Het is de politie die daarover beslist.

Veilig op de fiets
Na de schoolomgevingen maakte de stad ook de directe omgeving 
van vier jeugdlokalen veiliger: Scouts Sint-Gummarus (Kerkhof-
lei), Scouts en Gidsen Heilig Kruis (Oude Antwerpsebaan), Scouts 
Thila Coloma (Geerdegemstraat) en Scouts Parsival (Kruisbaan). 
De aanpassingen passen perfect in het fietsvriendelijke beleid van 
de stad met investeringen in veilige fietspaden, fietsenstallingen 
en duidelijkere signalisatie.

 Marc Hendrickx: “Als mensen met zoveel verschillende  
achtergronden elkaar écht willen ontmoeten, is het cruciaal  
dat ze ook letterlijk dezelfde taal spreken.”

  Katleen Den Roover: “De stad biedt arbeidsplaatsen aan waar 
men een eerste werkervaring kan opdoen.” (foto: Bob Lams)
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Dorp in de kijker

Walem: warme ontmoetingen tussen Nete en Dijle
Als er één ding in het oog springt in Walem, dan is het wel de 
enthousiaste dorpsraad. Die organiseert elk jaar opnieuw een 
heleboel evenementen: van de autoloze zondag en de bijhorende 
rommelmarkt tot Waloween, Walem Wandelt, Zomerse 
vertellingen, Vrouwentongen en Walem Wintert. Daarmee 
bevordert de dorpsraad de samenwerking tussen de verenigingen 
en versterkt ze het warme gemeenschapsgevoel in het dorp.

Lang leve de buurtinitiatieven
De dorpsraad is alvast tevreden dat bewoners nu gemakkelijker 
buurtinitiatieven uit de grond kunnen stampen. “Sinds begin 
dit jaar kan je digitaal, via ons evenementenloket, subsidies 
aanvragen”, bevestigt schepen van Wijk- en dorpszaken Katleen 
Den Roover. “Buurtinitiatieven kunnen tot driemaal 500 euro  
per jaar krijgen.”

Dorpshuis wordt ontmoetingsplaats
Ook de vernieuwde werking van het dorpshuis blijkt een schot 
in de roos. Tussen 1 april en 1 augustus maakten liefst 117 
Walemnaars er een afspraak om hun reispas, identiteitskaart, 
rijbewijs of andere attesten te regelen. Zij moeten zich daarvoor 
dus niet meer verplaatsen naar het Huis van de Mechelaar in het 
stadscentrum. Bovendien kunnen de inwoners er boeken, cd’s en 
dvd’s uit de collectie van de Mechelse hoofdbibliotheek afhalen. 

“We vinden het belangrijk dat Mechelaars elkaar vinden en 
ontmoeten”, zegt schepen Den Roover. “Daarom organiseren we 
in elk dorpshuis bijvoorbeeld een boekenruil, met dank aan de 
vrijwilligers die daaraan meewerken. En om literatuur nog dichter 
bij de inwoners te brengen, zijn er in de dorpen onlangs nog 
boekenruilkastjes geplaatst.”

Kort gezegd

  Op initiatief van N-VA-bestuurslid Barry Swinnen en 
gemeenteraadslid Freya Perdaens zal de stad het werk 
‘Klokken in de wind’ van Louis Neefs in ere herstellen.

  Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kent 
een premie van 1 miljoen euro toe voor de restauratie van 
de Oude Stadsfeestzaal. Het pand wordt omgebouwd tot 
bioscoop.

  Sinds september kan je elke schriftelijke vraag van 
de gemeenteraadsleden - en het antwoord daarop - 
terugvinden op de website van de stad. Een belangrijke 
stap voor meer transparantie! 

  Op de website www.mechelenmakers.be verzamelt de 
stad alle info en initiatieven over wat je samen kan doen 
voor je buurt, over vrijwilligerswerk en participatie in 
Mechelen.

Extra parking in Walem-dorp?
In Walem-dorp is er al jaren een ernstig gebrek aan parkeerplaatsen 
tijdens activiteiten en festiviteiten die veel volk lokken.

N-VA-bestuurslid Wim De Rooster en eerste schepen Marc Hendrickx bekijken  
daarom de mogelijkheid om een buurtparking aan te leggen aan de Aerrebemden- 
weilanden achter de woningen in de Koning Albertstraat. 

“Natuurgebied moet uiteraard natuurgebied blijven”, vindt N-VA Mechelen. “Maar  
we moeten wel onderzoeken of woonuitbreidingszones in overstromingsgevoelig  
gebied gebruikt kunnen worden om de parkeerdruk op te vangen.”

Mannen met een clubhart! 

“KFC Walem werd kampioen in 
derde Provinciale B en won de 
Beker van Mechelen. En FC Supers, 
dat op de terreinen van KFC Walem 
speelt, werd kampioen in tweede 
klasse A bij KBLVB”, zeggen Jef 
Nuytkens en Luc Rombauts (FC 
Supers), Marcel Bervoets, Wim De 
Rooster en Fikke Feremans (KFC 
Walem) in koor. “Waarin een klein 
dorp groot kan zijn!”

Steve Peremans (43) 
speelde kampioen met 
dartsclub ’t Hoekske én 
met FC Supers:

“Ik droom ervan om 
samen met alle  
verenigingen in Walem 
elk jaar een dorpsfeest  
te organiseren dat een 
heel weekend duurt.”

  Wim De Rooster: “De weilanden zijn  
toegankelijk via de Koning Albertstraat.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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