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Gemeenteraadsleden 

Bart DE NIJN en Marc HENDRICKX, 
OCMW-raadslid Eric D’HIET 

en gans het afdelings bestuur van de Mechelse N-VA nodigen U uit op hun

N I E U W J A A R S R E C E P T I EN I E U W J A A R S R E C E P T I E
Met een hapje en een drankje en met een streepje muziek zetten we de laatste maanden in, 

richting belangrijke federale verkiezingen. 

Met als gastspreker: algemeen partijvoorzitter

GEERT BOURGEOIS

en voorstelling van de Mechelse kandidaten.

Plaats van afspraak:  St-Pieterszaal, Nekkerspoel 81
Datum: vrijdag 31/01/2003, vanaf 19.30 u. Toespraken : ong. 20 u.

Nadien (ong. 22.00 u. organiseert “Ronduit N-VA!” er een reuze fuif!

Iedere Mechelaar is hartelijk welkom. Gratis inkom.



STUIVENBERGBAAN
Bestuurslid Guido VAGANEE van
de Mechelse N-VA, woonachtig
op Stuivenberg, drong er via ons
gemeenteraadslid Marc HEND-
RICKX op aan dat aan de gevaar-
lijke Uilenmolenweg, de zgn.
“hotelweg”, dringend lichten
zouden komen.  Een tussen-
komst in de gemeenteraad van
Marc leert ons dat de stad onder-
handelingen aanknoopte met het
Vlaams gewest en dat met een
aan de zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid de baan aan-
gepakt wordt in 2003.  Buurtbe-
woner Guido VAGANEE : “zulke
op het eerste gezicht misschien
kleine politieke dossiers, die
nochtans een enorm belang heb-
ben voor de plaatselijke bevol-
king, tonen aan dat de
Nieuw-Vlaamse Alliantie wel
degelijk  oog heeft voor het wel-
zijn en de veiligheid van kleine
buurten”.

“M.G.W.”
Na jarenlang wanbeheer, dat
zelfs tot op heden de plaatselijke
en zelfs nationale pers haalt inge-
volge nog steeds lopende rechts-
procedures, heeft de sociale
hu i sves t i ngsmaa tschapp i j
“Mechelse Goedkope Woning”
zich herpakt.  Geen prestige-pro-
jecten meer, inspraak van de
huurders, renovatie van
bestaande woningen en een
objectief personeelsbeleid: het
zijn slechts enkele
punten die de aan-
dacht trekken.  Eric
D’HIET zetelt in de
raad van bestuur,
onder voorzitter-
schap van Marc
HENDRICKX.  Beide
heren, bijgestaan
door alliantie-geno-
ten Eddy MERCKX
en Frank COEL
(VLD), staan garant

voor een verder doorgedreven
aanpak van de problemen die
zich onvermijdelijk stellen desbe-
treffend.  Vragen over de moge-
lijke aanspraak op een sociale
woning of appartement?  Bel het
secretariaat van de “M.G.W.” op
015/28.09.30

Marc HENDRICKX



N-VA Mechelen wenst u een zalige
Kersttijd en veel geluk in het nieuwe
jaar. Dat geluk kan een beetje gehol-
pen worden door de bestuurders
van ons land, die in 2003 moeten
gekozen worden. Wij hopen alvast:
“ander en beter”! Onze voorzitter,
Geert Bourgeois, schreef er een
boek over: “De puinhoop van Paars-
Groen”, maar daarover meer verder
in dit blad. 
Allicht heeft u de voorbije maanden
her en der de borden van de N-VA

zien staan in onze stad. Sommige
reacties logen er niet om: “Nu begin-
nen ze verdikkie al vroeg met de ver-
kiezingen!…”
Het ging hier om een zgn. pré-elec-
torale campagne (de N-VA heeft
geen geld om 20 m?-affiches te
bekostigen, buiten de kiesstrijd,
zoals andere partijen dat doen). Eén

van de problemen van onze nieuwe
partij is dat onze naam en hetgeen
waar we voor staan nog niet zo diep
is doorgedrongen dan we wel zou-
den wensen. Van de landelijke pers
krijgen we overigens ook niet de
voorkeurbehandeling zoals de
vierde en vijfde partij van ‘t land en
een splintergroep, die wel krijgen. 
Daarom moeten we ons zo vlug
mogelijk aan u voorstellen met de
middelen, die ons ter beschikking
staan. Dit afdelingsblad “Voluit 

N-VA”, dat door de inzet
van vele vrijwilligers in de
meeste Mechelse bussen
valt, is ook één van onze
campagne-middelen.
Net zoals op vele andere
plaatsen in Vlaanderen,
mogen we ons in Meche-
len verheugen in veel
leden en een ruime
bestuursploeg. Naast 
de mandatarissen Eric
D’hiet, Marc Hendrickx
en Bart de Nijn staat een
heel team dat de N-VA op
de kaart wil zetten, hard
werkt (aan het landelijk
verkiezingsprogramma

b.v.: in Brussel kennen ze ons al!), de
stedelijke politiek volgt, maar vooral
ook de nefaste politiek van Paars-
Groen voor het algemeen Vlaams
belang poogt om te buigen en hopen
ze de Vlamingen er van te overtuigen
dat onze weg: Vlaamse zelfbestuur,
de enige is om zovele problemen
efficiënt aan te pakken: veiligheid,

tewerkstelling, integratie van nieuw-
komers, belastingsverlaging, betaal-
bare gezondheidszorg, degelijk
onderwijs voor iedereen, mobiliteit,
enz. … en waarvan volgens alle pei-
lingen de mensen inderdaad - en
terecht - wakker liggen! 
In een vlaag van helderheid heeft
zelfs een meerderheid van VLD-con-
gresgangers dat ingezien, groot tot
ergernis van de o zo democratische
VLD-top die de naad uit hun broek
liepen om het ingenomen standpunt
te minimaliseren. Is er iemand in
Vlaanderen die op de VLD rekent om
wat dan ook na de verkiezingen hard
te maken? “Bonne chance”, zullen
we maar zeggen… dat al de kandi-
daat regeerpartijen maar eens uitleg-
gen hoe ze hun programma’s deze
keer wèl gaan verwezenlijken als ze
onderhandelen met lui die alleen
maar “non” kennen als antwoord op
alle voorstellen voor goed bestuur,
van zodra die uit Vlaanderen
komen…

Bart De NIjn

DE N-VA STAAT ER! 



Tijdens de maand september
bepaalde de OCMW raad het “ Toe-
komstscenario van de ouderenzorg “. 
Vijf  niveau’s van ouderenzorg wor-
den voorzien waarvan vooral de visie
op en de aanpassing van de rusthui-
zen opvallende vernieuwing ver-
toont.
De N-VA benadrukte vooral de
noodzaak van kwaliteitsvolle woon-
en zorgondersteuning aangepast
aan de actuele en toekomstige
noden van de senioren. Afstappen
van de “ziekenhuisachtige “ rusthui-
zen, meer nadruk op individueel
wonen (privacy) en behuizing aange-
past aan de activiteiten van ouderen
(van hobby tot computer, met ruimte
voor menselijke contacten).
Door realisaties van meer en betere
service flats, al of niet gekoppeld aan
een rusthuis en een gedaantewisse-
ling van de actuele rusthuizen moe-
ten de doelstellingen bereikt
worden. 
• Rusthuis De Heergracht zal

opgaan in een publiek-private
organisatie. De huidige locatie

verdwijnt, een nieuwbouw wordt
voorzien.

• Het Hof van Egmont wordt
omgebouwd tot een woon- en
zorgcentrum met 160 wooneen-
heden. Er komen service flats en
een dagverzorgingscentrum voor
30 personen.

• De Polder wordt uitgebreid tot
160 wooneenheden met kleine
entiteiten voor zelfstandig wonen
en er worden service flats 
aangebouwd.

Leefloon vervangt
bestaansminimum
Op 1 oktober werd het tot dan gel-
dende recht op Bestaansminimum
dat toegekend werd aan kansarmen
en alleenstaande jongeren vervan-
gen door het recht op maatschappe-
lijke integratie of afgekort RMI.
Concreet betekent dit dat het recht
op een uitkering via het OCMW,
vanaf nu “ leefloon “ genoemd, ver-
bonden wordt aan een actievere
instelling van de rechthebbenden.

Dit leefloon is een tegenprestatie
voor een verbintenis van de recht-
hebbende nl. 
• door tewerkstelling van 

arbeidsgeschikten
• indien nog niet arbeidsgeschikt

door het ondertekenen van een
geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie.
Begeleiding en beroepsopleiding
zullen de betrokkenen 
arbeidsgeschikt maken.

Klemtonen worden gelegd op
inschakeling van jongeren, maar ook
van vreemdelingen ingeschreven in
het bevolkingsregister.

Openbare 
raadszittingen
Sinds eind augustus ll. is de zitting
van de OCMW-raad, naar analogie
met de gemeenteraad, publiek toe-
gankelijk. Elke Mechelaar kan dus de
debatten van de raad bijwonen. De
raad behandelt in openbare zitting
tal van onderwerpen voor zover ze
geen betrekking hebben op individu-
ele dossiers. Deze laatste worden
aansluitend in besloten zitting afge-
handeld. De openbare raad gaat
door in de “ Remise “ gebouwen van
het OCMW: Leliëndaal, Bruul, 52 –
Mechelen.

Ons N-VA raadslid 
Eric D’HIET informeert: 

Kwaliteit in vernieuwde 
rusthuizen en service flats

Eric D’HIET

tekening



“BEAULIEU”

Het zgn. « Beau – Lieu »-parkje,
gekneld tussen de Battelsesteen-
weg en de Dijle enerzijds, de Neer-
weg en de sociale woonwijk « de
Polder » anderzijds, is door de
decennia heen een uniek natuurge-
bied geworden.

Nochtans zijn de fauna en flora er in
gevaar: in het structuurplan Meche-
len, grotendeels opgesteld door de
vorige bestuursploeg (SP-CVP-Aga-
lev), is een deel van het park voor-
zien om eventueel te ontwikkelen als
woon- en KMO-zone. In januari 2001
werd het structuurplan met een
grote meerderheid in de gemeente-
raad goedgekeurd. Op het scep-
tisme van Bart DE NIJN werd toen
beloofd dat voor elk deelproject,
zoals Beaulieu,  telkens een studie
en een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings
Plan) zou voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.  Iets wat gemeente-
raadsleden Marc HENDRICKX en
Bart DE NIJN er al die tijd toe aan-
zette, erg waakzaam de evolutie van
welke plannen of besprekingen dan
ook, te volgen. Het verschil met
vroeger is in ieder geval dat het de
huidige bestuursploeg (VLD/N-VA-
CD&V-Agalev) menens is met de
inspraak van de omwonenden. Zo
wordt er niets beslist zonder

inspraak. Hier en daar heeft dat al
geleid tot voor de omwonenden
meer aanvaardbare plannen om
toch meer gezinswoningen in
Mechelen te bouwen  - nodig om het
bevolkingsevenwicht van onze stad
te herstellen: we mogen niet ieder-
een naar St-Kat.-Waver, Bonheiden,
Zemst of verder laten vertrekken…-
en toch het groen en het bestaande
socio-ruimtelijk weefsel niet te sto-
ren. 

We denken hierbij aan Stuivenberg
en Spreeuwenhoek in Muizen. 
Omdat Beulieu parkgebied is, moet
er extra omzichtig mee omgespron-
gen worden! In september ll. stond
plots op de agenda van de gemeen-
teraad een punt m.b.t. de opmaak
van een studie, dit met het oog op de
mogelijke uitbreiding tot woonzone
(zoals ingetekend op dat fameuze
structuurplan).
Zonder dat de
buurt hierover
ook maar geïn-
formeerd werd,
en dat was fel
tegen de zin van
Marc HEND-
RICKX.  Hij
slaagde er in om
het punt van de
agenda te laten
afvoeren, met
de belofte van
het stadsbe-
stuur hier zeker 

een buurtvergadering aan te wijden
alvorens wat dan ook te beslissen,
zoals beloofd in het bestuursak-
koord.

Die buurtvergadering kwam er dan
ook, weliswaar in allerijl en met een
verloop waarbij bevoegde schepen
LAMON het niet onder de markt
had…
Op de erop gevolgde gemeenteraad
van oktober kwamen Bart DE NIJN
en  Marc HENDRICKX met een tus-
senkomst inzake het Beaulieu-park.
“Als de studie, die nu zal gebeuren
door een onafhankelijk studiebu-
reau, aantoont dat onherstelbare
schade zal worden aangericht aan
het milieu, dan kunnen we niet
anders dan zelfs maar een klein
woonproject resoluut weigeren”.

Als voorzitter van de sociale huis-
vestingsmaatschappij “Mechelse
Goedkope Woning” is Marc HEND-
RICKX ook bijzonder goed geplaatst
om allerlei geruchten de kop in te
drukken: een nieuwe of uitbreiding
van een extra sociale woonwijk moet
de buurt zeker niet vrezen !

Wordt zeker en vast vervolgd !

Bart DE NIJN



Als lid van de milieuraad en
bestuurslid van de N-VA Mechelen
wijst Eric D’hiet op de catastrofale
ecologische gevolgen van het inrich-
ten van overstromingsgebieden in
de Zennevallei te Heffen, Leest en
Hombeek. Hij heeft de kat de bel
aangebonden  en wordt daarin
gesteund door de VLD/N-VA en de
coalitiepartners. Het Sigma plan
opgesteld in 1977 na de overstro-
mingen van 1976 moest het gehele
Zeescheldebekken beveiligen tegen
storminvloeden vanuit de Noordzee.
Na de dijkverhogingen tot op
“Sigma“ hoogte wordt het eerste
plan nu geactualiseerd. De studie is
nu aan de gang en loopt tot juni
2003. En in de eerste fase worden nu
gebieden geselecteerd die in aan-
merking kunnen komen voor het
inrichten van zogenoemde “gecon-
troleerde overstromingsgebieden of
G.O.G.’s“ 

Concreet voor Mechelen betekent
dit dat zowel in de Dijle- als in de
Zennevallei overstromingsgebieden
worden gezocht. Eric D’hiet heeft
deze mogelijke gebieden rond de
Zenne, tussen Zennegat en Zemst

op kaart gezien en wijst er op dat
gezien de vervuilingsgraad van de
Zenne een ware ecologische ramp
het gevolg zal zijn.

Wat nu door de Zenne stroomt is rio-
leringswater tot de hoogste graad
vervuild met zowel organisch als
anorganisch materiaal. De Europese
hoofdstad respecteert nl. de Euro-
pese regels voor waterzuivering niet
(het vuil loopt toch maar naar Vlaan-
deren, nietwaar ?)

Zolang het Brussels gewest er niet in
slaagt zijn rioleringswater te zuive-
ren, er zelfs niet in slaagt een aanne-
mer aan te duiden voor de sinds lang
voorziene bouw van het immens
groot waterzuiveringstation in Brus-
sel Noord, mag de provincie Antwer-
pen, de stad Mechelen en alle
betroffen gemeenten nooit toestem-
ming geven tot het realiseren van
deze overstromingsgebieden! De
druk op Brussel moet opgevoerd
worden zodat deze geniepige vorm
van “gebiedsroof” niet kan door-
gaan! De N-VA is daarin alvast een
betrouwbare partner.

VERKIEZINGSKOORTS
De grootste regeerpartij zet in de
grootste provincie onze burge-
meester op kop van de lijst. Hij
beweert burgemeester te willen
blijven, zo, zo…  dit wordt (weer)
een staaltje van kiezersbedrog:
als je de ambitie hebt om te rege-
ren, zet je je kandidaat ministers
toch voorop!? Maar minister en
burgemeester zijn, gaan niet
samen. Na de verkiezingen laat
hij ofwel Mechelen in de steek,
ofwel neemt hij, mocht hij verko-
zen worden, zijn landelijke ver-
antwoordelijkheid niet op.
Waarom dan nog voor hem kie-
zen? De Mechelaars willen toch
dat hij burgemeester blijft!?
De N-VA zet een andere Bart op
kop van de lijst: Bart DE WEVER.
Deze 32-jarige historicus uit Ant-
werpen is sinds jaar en dag poli-
tiek actief en stond mee aan de
wieg van de N-VA, onder meer
als voorzitter van het eerste par-
tijcongres. Bart is misschien
geen “teletubbie”, maar heeft al
bij herhaling bewezen dat hij
inhoudelijk sterk staat. En daar
komt het voor de N-VA op aan:
minder show, meer inhoud!

N-VA MECHELEN
Een huis-aan-huis-blaadje is natuurlijk te beperkt om al onze voorstellen, onze standpunten, ons doen
en laten,… weer te geven. Meer informatie kunt u op onze webstek of bij de mensen van de N-VA-
Mechelen-ploeg terecht, b.v. bij:
Gert Cauwenbergh, Kon. Astridlaan 150, tel.: 015 33 18 05 (voorzitter)
Kathleen Dewolf, Battelse stw. 370, tel.: 015 26 21 99 (schatbew.)
Guido Vaganée, Stuivenbergbaan 209, tel.: 015 33 02 79 (org.)
Marc Hendrickx, Landweg 3, tel.: 015 21 92 30 (gemeenteraadslid,MGW-voorzitter)
Bart De Nijn, Tervuurse steenweg 299, tel.: 015 41 89 24 (gemeenteraadslid)
Eric D’hiet, Leestse stw. 170, tel.: 015 27 70 25 (OCMW-raadslid)
We hebben ook een leuke webstek, surf naar:

www.n-va-mechelen.be

EEN RAMP VOOR 
DE ZENNE-VALLEI ?

Bart De Wever


