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N-VA-zitje in de cockpit is wellicht de beste garantie voor

Vlamingen in de Rand, zoals De Standaard schreef.

De N-VA was bij de regeringsvorming hoopvol dat 

de VLD en de SP.A. hun woord, dat ze aan de 

burgemeesters van Halle-Vilvoorde gegeven hadden,

gestand zouden doen. 

Vorige maand bleek dat ijdele hoop. Het vertrouwen is

geschokt. N-VA wil de woordbrekers geen extra 

cadeautje doen door het succesvolle Vlaamse kartel op

te breken en uit de Vlaamse regering te stappen; een

Vlaamse regering die aan de splitsing van 

Brussel-Halle-Vilvoorde helaas niets kan doen, maar 

des te meer een Vlaamse politiek in de Rand en 

daarbuiten kan voeren.

Opening vOpening van het an het 
MecMechels N-hels N-VVAA-huis.-huis.
op zondag 10 juli om 11 uur

Dit secretariaat ligt vlakbij het stadhuis, 
in het pand ’De Kaashoek’, op de hoek 
tussen de Zakstraat en de 
“Oude Bruul” (Boucherystraat)

IEDEREEN WELKOM!
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PParkarkereren aanen aan
de rde randand
Met de verkiezingen in aantocht
voelen sommige schepenen een
onweerstaanbare drang om zich
nu reeds te profileren, o.a. door
het aankondigen van grootse
infrastructuur-werken.
Zo werd recent een plan bekend-
gemaakt dat de realisatie - nog
tijdens deze legislatuur! -  van een
parkeertoren op de Zandpoort-
vest aankondigt.

Deze oplossing draagt niet bij tot
de verfraaiing van het openbaar
domein of het goedkoop parke-
ren.. Bovendien lijkt het bijzonder
optimistisch om op krap 12 maan-
den een kwalitatief ontwerp,
zowel inzake stadsomgeving als
inzake mobiliteit, te maken, hier-
voor alle benodigde vergunnin-
gen te verkrijgen en het hele
gebouw te realiseren. Hoelang
hebben de werken op de Veemarkt
geduurd?

TTunnel onderunnel onder
spoorspoorwwegeg
De N-VA pleit voor een veel een-
voudigere ingreep om nabij de
Zandpoortvest gratis of goedkope
parkeerplaatsen te creëren. In
plaats van een parkeertoren neer
te zetten opteren we voor een tun-
nel (eventueel enkel voor voetgan-
gers en fietsers) onder de
spoorweg, zodat een verbinding
ontstaat met het Douaneplein,
waar nog volop ruimte beschik-
baar is voor parking.

Deze oplossing biedt tal van
voordelen :
• de (meeste) parkeerplaatsen

blijven beschikbaar tijdens de
werken

• de kostprijs van de werken zal
een stuk lager liggen

• beperkte hinder tijdens de
werken

• het Douaneplein wordt ontslo-
ten; vanaf deze parking kan
men vlot naar de
Nekkerhal, bioscoop, het
sportpark, de nieuwe fuifzaal
én het centrum.

• tal van mogelijkheden voor de
aansluiting met het openbaar
vervoer

• de verkeersdruk op de vesten
kan gevoelig verminderen

VVerbeeldingerbeelding
aan de macaan de macht!ht!
In de jaren ’80 reeds hadden VU-
schepenen zeer creatieve plannen
om de bereikbaarheid van het
centrum voor voetgangers te ver-
hogen. Ze werden helaas niet ern-
stig bestudeerd: de pleinvrees was
te groot.  Eén daarvan was rol-
lende voetpaden aanleggen tus-
sen de (bus-) stations en het
centrum, zoals in Ottawa (het
centrum van de Canadese hoofd-
stad is te vergelijken met Meche-
len, en minstens zo nat en zo
koud...). 
Een ander plan was kabeltram-
metjes (zoals in San Francisco:
geen zicht- of geluidshinder) stap-
voets maar constant, de driehoek
Bruul-IJzerleen-O.L.Vrouwstraat
te laten rijden... Maar deze eeuw
lijkt de creativiteit van onze
bestuurders in slaap gedom-
meld... Tussen droom en daad
staan nu blijkbaar meer wetten
en bezwaren in de weg dan in de
tijd van Elsschot!
Ver gezocht? O.i. klein bier ten
opzichte van het willen optrekken
van de St-Romboutstoren! 

In ieder geval stellen we vast dat
er nog steeds geen recente studie
beschikbaar is die de mobiliteits-
en parkeernoden in onze stad
grondig in kaart brengt; zo’n stu-
die is nochtans onontbeerlijk, wil-
len we een samenhangend beleid
voeren dat met de tijd mee kan
evolueren.

Uit je ideeën 
op onze webstek: 
www.n-va.be/mechelen



In de gemeenteraad werd het kinderopvangbeleids-
plan 2005 - 2007 goedgekeurd. In dit beleidsdocu-
ment werd een evaluatie gemaakt van de bestaande
initiatieven en worden een aantal noden en behoef-
ten opgesomd. Voluit sprak met Katleen Den Roover,
N-VA gemeenteraadslid die het document onder de
loep nam.

Voluit: Wat omvat het begrip kinderopvang?
Katleen Den Roover: Wanneer we praten over een
beleid voor kinderopvang dan dienen we aandacht
te hebben zowel voor de opvang van kinderen in de
leeftijdscategorie van 0 tot 3 -jarigen in kinderdag-
verblijven, als voor de opvang van kinderen tot 12
jaar voor en  na schooltijd en tijdens de vakanties. We
mogen ook niet vergeten dat een steeds grotere
groep ouders zeer flexibele werkuren heeft: ploegen-
dienst, weekendwerk en ook dit vraagt om aange-
paste vormen van kinderopvang.

V.: Welke projecten werden de voorbije jaren 
gerealiseerd?
KdR : Wat we zeker kunnen vermelden is de openstel-
ling van een aantal vakantiewerkingen voor 3 tot 6
jarigen. Er is de start van het flexibele opvangaan-
bod in onder andere het kinderdagverblijf in de Zwa-
luwstraat. Concreet gaat dit over de mogelijkheid
van verlengde opvang en weekendopvang. Helaas is 

het aantal beschikbare plaatsen nog zeer beperkt.
Voor het systeem van de voor- en naschoolseopvang
werd een eenvormige ouderbijdrage ingevoerd en
worden de scholen ook eenvormig betoelaagd indien
ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

V.: Je hoort wel eens verhalen dat de wachtlijst in
kribbes meer dan een jaar bedraagt. Dan is er toch
een ernstig probleem?
KdR : Het is zeer frustrerend wanneer je als toekom-
stige ouder vaststelt dat de wachttijd voor een
plaatsje kan oplopen tot meer dan een jaar. Het is
ook geen nieuw probleem. Ongeveer 10 jaar geleden
werd ik zelf geconfronteerd met wachtlijsten van
meer dan een jaar en ik betreur het dan ook sterk dat
dit vandaag nog steeds zo is. Maar het is niet vanzelf-
sprekend om de kinderopvang zo maar uit te brei-
den. Kinderopvang organiseren kost geld, heel veel
geld en de ouderbijdrage alleen volstaat helemaal
niet om uit de kosten te komen. Vooraleer op een eco-
nomische verantwoorde manier de kinderopvang te
kunnen uitbreiden dien je gesubsidieerde opvang-
plaatsen naar Mechelen te halen.  Het stadsbestuur
dient maximale inspanningen te leveren om het
aanbod uit te breiden, hetzij in eigen beheer, hetzij
door met anderen samen te werken. Je zou als stad
bijvoorbeeld investeringpremies kunnen uitreiken
aan zelfstandige onthaalouders. De hoofdbekom-
mernis moet zijn: voldoende plaatsen met een hoge
kwaliteit van dienstverlening.  

Zowel de flexibele opvang als de buitenschoolse
opvang hebben nood  aan een uitbreiding van de
ondersteuning. Indien Mechelen zich profileert als
kinderstad en jonge gezinnen wil aantrekken naar
de stad dan dient er geïnvesteerd te worden in de
kinderopvang en dienen de behoeften ingevuld te
worden. Werk aan de winkel dus.

N-N-VVA vrA vraagt uitbraagt uitbreidingeiding
kinderkinderopvopvangang

“N-VA gemeenteraadslid Katleen
Den Roover zet zich in voor meer en
betere kinderopvang in Mechelen”



Mevr. A. Temsamani, Vlaams par-
lementslid voor de SP-A, gaf laatst
een hoogsteigen definitie aan de
sociaal-democratie, door op pop-
ulistische wijze de zwakkeren op te
hitsen en de confrontatie te zoe-
ken met de voorzitter van de
lokale huisvestingsmaatschappij
“de Mechelse Goedkope Woning”,
Marc Hendrickx (N-VA).  Hoog tijd,
dachten wij, om de situatie inzake
het beheer van die huisvestings-
maatschappij en de renovatie van
het patrimonium even toe te lich-
ten.

Beheer MGWBeheer MGW
De Mechelse Goedkope Woning
wordt net als alle andere huisves-
tingsmaatschappijen in ons land
bestuurd door een raad van
bestuur en binnen deze raad 
van bestuur werd de voorzitter,
Marc Hendrickx (N-VA), en de 2
ondervoorzitters (H. Crol - CD&V

en B. Cuyt - Spirit) door de
Mechelse gemeenteraad aange-
steld om samen met de directeur
het directiecomité te vormen.

De raad van bestuur zelf is samen-
gesteld uit 13 leden afgevaardigd
door de aandeelhouders van de
“MGW” (het OCMW, de stad, de
provincie, enz.). Sommigen wer-
ken in de private sector en helpen
binnen de “MGW”  mee in werk-
groepen om de werking van de
maatschappij te optimaliseren en
hun ervaringen te delen. Door hun
positieve inbreng  is de maat-
schappij er in geslaagd de twee
laatste jaren af te sluiten met een
positief financieel resultaat, wat
na 2 decennia verlieslatendheid
geen sinecure is.

Jaarlijks worden alle lokale poli-
tieke partijen op de zetel van de
huisvestingsmaatschappij uitge-
nodigd om de werking toe te lich-
ten en vragen te beantwoorden.
Mevrouw Temsamani heeft hier
nog nooit aan deelgenomen
Trouwens, iedereen met vragen is
welkom in onze kantoren of op het
wekelijks spreekuur van de voor-
zitter: vrijdagnamiddag, 15.30 -
17.00 u. op het Plein der Verenigde
Naties (Oud Oefenplein).

AAananpak pak 
rrenoenovvatie atie 
patrimoniumpatrimonium
MGW beschikt over een patrimo-
nium van ongeveer 3.000 wonin-
gen waarvan een deel verouderd
is. Om sociaal, modern en leuk
wonen waar te maken, worden nu
grootscheepse renovatieprojecten
uitgevoerd.

Er werden vroeger al veel renova-
ties gedaan. Momenteel is de
MGW bezig met de totaalrenova-
tie van 56 appartementen
(Spechtstraat), totaalrenovatie 8
woningen (Galgenberg), vervan-
gingsbouw 16 woningen (Vuur-
kruisenplein). Kortelings start
men ook met de totaalrenovatie
van 10 woningen en de vervan-
gingsbouw van 55 woningen (wijk
Oud-Oefenplein).

Een dossier is in opmaak voor de
totaalrenovatie of vervanging van
nog eens 88 woningen, inclusief
een aantal ADL-woningen (aange-
paste woningen voor mensen met
een handicap), in de wijk Oud-
Oefenplein en de renovatie van 16
appartementen (Nekkerspoel-
straat).

Regelmatig komen oude huurwo-
ningen vrij die niet meer aan het
hedendaagse comfort beant-
woorden. Om die reden worden de
vrijgekomen woningen die bvb.
niet over centrale verwarming
beschikken automatisch door
eigen arbeiders hiermee uitgerust
en worden keuken en/of badka-
mer gerenoveerd. Ook de elektrici-
teitsinstallatie wordt dan ver-
vangen.

Uitzonderlijk worden de mensen
van de MGW (zelfs in nieuwe
woningen) geconfronteerd met
een onverwachte slechte toestand
van de woning wanneer een huur-
der vertrekt. In die gevallen kan de
nieuwe huurder niet onmiddellijk
zijn intrek in het pand  nemen en
zijn er eerst dringende tussenkom-
sten van eigen personeel of gespe-
cialiseerde firma’s nodig. Samen,
huurder en MGW, zoeken dan
naar de best mogelijke, tijdelijke,
oplossing.

ONDERONDERTUSSEN BIJ DE MGWTUSSEN BIJ DE MGW......

Marc Hendrickx
“De huidige Raad van

Bestuur, onder voorzitter-
schap van Marc  Hendrickx,

pakt de problemen bij de
MGW aant”



LeegsLeegsttandand
Dat sommigen de MGW verwijten
dat er een deel leegstand is, is wel
echt ter kwader trouw. Natuurlijk
woont er niemand in de 38 appar-
tementen op het Vuurkruisenplein
die binnenkort afgebroken wor-
den en de 16 appartementen in de
Nekkerspoelstraat, die gereno-
veerd worden. Ook uiteraard niet
in het appartementsblok van de
Mezenstraat (zie foto), dat de
MGW ’het wachten op andere
instanties moe’ zelf gaat afbreken
om ter plekke nieuwe projecten te
kunnen starten.  

Ook in de wijk Oud-Oefenplein
staan er een aantal woningen
leeg. Zij werden vrijgemaakt voor
de geplande renovatiewerken en
vervangingsbouw van 68 wonin-
gen. Men kan de mensen tijdens

de werken moeilijk op straat zet-
ten.
Als men de leegstand beschouwt
van woningen die onverwacht
moeten gerenoveerd worden of
waarvan de renovatie nog niet is
opgestart, spreken we slechts over
een twintigtal woningen. 20 van
de 3000... maar mevrouw Temsa-
mani komt er mee op TV!

NieuwNieuwe e 
prprojectojectenen
De MGW plant verder ook nog de
bouw van 9 appartementen in de

Nekkerspoelstraat, 8  in de   Zon-
nestraat, 3 appartementen en 4
woningen in de Grote Nieuwen-
dijkstraat, en 4 appartementen in
de Veluwestraat, telkens in het
kader van de krotopruiming en
stadssanering. Verder staat nog
de bouw van 24 woningen op het
Vuurkruisenplein op het pro-
gramma.

Het opzet van de M.G.W. is daarbij
duidelijk: afstappen van megalo-
mane projecten zoals in het verle-
den, her en der kleine projecten
van stadsinbreiding en vooral
renovaties van het bestaande
patrimonium.

N-VA en CD&V zijn niet te spre-
ken over de manier waarop de
open ruimte in Mechelen zou
opgevuld worden als je sommige
politici en ambtenaren - “vrien-
den” van bouwpromotoren? -
zou laten doen. Daarom stuur-
den we gezamenlijk een brief
naar minister-president Yves
Leterme, in de hoop dat dit door
de ganse regering wordt bespro-
ken en niet alleen in één ministe-
rieel kabinet. Hier een verkorte
weergave:

In 2002 werd het afbakeningsplan
van het regionaalstedelijk Meche-
len voor standpuntbepaling aan
de stad Mechelen overgemaakt.
Gedurende 3 jaar hebben wij niets
meer vernomen van dit dossier tot
plots op 15 mei 2005 het vooront-
werp van het gemeentelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan (GRUP)
terug bij de stad belandde. 

Wij stellen vandaag vast:
• Dat de stad niet betrokken is

geweest bij de opmaak en er
geen rekening is gehouden
met eerdere adviezen van de
stad

• Dat alle nog bestaande open
gebieden (landbouw, buffer-
gebieden en groen) binnen
het stedelijk gebied verdwij-
nen en worden opgeofferd
aan wonen en werken.

• Dat het huidige voorontwerp
weinig garanties bevat naar
een kwalitatieve en samen-
hangende ontwikkeling van
de verschillende geselecteerde
gebieden.

• Dat door dit voorontwerp ste-
debouwkundige en planologi-
sche principes worden opzij
geschoven.

• Dat voor “Groen en natuur”
de aandacht in het vooront-
werp minimaal is

Het GRUP ondersteunt op geen
enkele manier een kwalitatieve
ontwikkeling van het stedelijk
gebied, alle nieuwe woonuitbrei-
dingsgebieden (meer dan 5.800
nieuwe woningen) zouden gelijktij-
dig aangesneden worden. Op wille-
keurige en ondoordachte plaatsen
worden bedrijventerreinen inge-
plant en alle nog resterende groene
buffers verdwijnen volledig. Er is
een totaal gebrek aan lange ter-
mijnvisie voor het stedelijk gebied.
Daarom vragen wij dat de werk-
wijze, afgesproken o.a. in de
GECORO (GEmeentelijke COmmissie
voor Ruimtelijke Ordening die in
Mechelen oerdegelijk werk levert),
waarbij het aansnijden van de
voorziene woongebieden stapsge-
wijze zou gebeuren, ook door het
Gewest zal gerespecteerd worden
en dat met de industriële taakstel-
ling voor Mechelen niet overdreven
zou worden!

SSttedeliedeli jk jk afbakafbakeningsplaneningsplan



Mechelen democratisch besturen
begint bij wijkontwikkeling, en dat
is in onze stad nog steeds niet het
geval! Tijdens de coalitievorming
eind 2000 overtuigde de N-VA (de
toenmalige VU) de meerderheids-
partners van haar democratisch
bestuursprincipe: het beleid
wordt gebaseerd op adviezen van
de Mechelaars zelf, dus van u
allen.

Wijkgericht besturen is daarom

een prioritaire opdracht van de
stad. Daartoe moesten  rechtst-
reeks verkozen wijk- en dorpsra-
den opgericht worden waardoor
de bewoners inspraak zouden krij-
gen in de gewenste wijkontwikke-
ling. Dit zou dan leiden tot
wijkontwikkelingsplannen waarin
o.a. de volgende aspecten aan
bod moeten komen: ruimtelijke
ordening, relatie wonen en wer-
ken, verkeer, groenvoorzieningen,
ruimten voor kinderen en jeugd,
gezondheid, buurtopbouwwerk,
sociale leven, de wijkvoorzienin-
gen en wijkdiensten.
Van de wijkontwikkelingsplannen
die zouden uitmonden in meerja-
renplannen hebben we tot nu toe
weinig tot niets gezien. Laat staan
van de resultaatsverbintenissen
die moesten opgemaakt worden.
Na de geldverslindende mega-
projecten zoals de ondergrondse

parkings, de
h e r a a n l e g

van de Grote Markt en Veemarkt,
de in uitvoer zijnde Lamot-site
blijft weinig tijd en vooral weinig
geld voor de wijken buiten de
stadskern.
Om de gemoederen in deze wijken
wat te sussen bloklettert de VLD:
’uw wijk staat centraal in 2005’.
Maar er blijft och arme slechts 3
miljoen Euro beschikbaar voor
enkele openbare werken waar-
voor uzelf dan nog geen of bijna
geen inspraak heeft gekregen.
Om op een positieve noot te eindi-
gen: de voorzet tot wijkgericht
besturen is gegeven; wijk- en
dorpsraden zijn een feit, de dienst
wijkzaken bestaat. Laat de wijk-
bewoners tijdens het laatste
anderhalf jaar van deze bestuurs-
periode echt werk maken van ont-
wikkelingsplannen die niet enkel
op papier zullen bestaan, maar
ook gerealiseerd zullen worden.
Daaraan wil de N-VA ten volle
meewerken.

WWiijkjkontwikkontwikkeling in Meceling in Mechelenhelen

Kathleen De Wolf  is een actief lid van de wijkraad van Battel.
Samen met anderen kijkt zij over de wijkgrenzen heen en 

brengen zij verschillende wijkraden en plaatselijke verenigingen
samen om meer leefbaarheid in dorp of wijk te krijgen. 

Ook wordt er samengewerkt om meer beweging te krijgen in
het centrum van onze stad.

’Dorp op stap’ is zo’n succesverhaal.  Met ’Muizen springt’,
’Leest zingt’ en ’Battel klinkt’ bieden de dorps- en wijkraden een

variëteit aan optredens. Men kijkt daar al uit naar een 
samenwerking met Walem, Hombeek en Heffen in 2006.

Eric D’hiet,
N-VA OCMW-raadslid en 
bezieler van de wijkwerking

SUCCES VAN DE VLAAMSE VERKIEZINGEN 

WORDT IN MECHELEN OVER GEDAAN!

Nog net voor het in druk gaan van deze “Voluit”, hebben de CD&V en N-VA van Mechelen een
akkoord bereikt om samen de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Het succes van de ver-
kiezingen vorig jaar en het grote nut voor de mensen dat de Vlaamse regering nu ook daadwerkelijk een Vlaamse poli-
tiek voert  (wat onder paars niet vanzelfsprekend was...) werkte aanstekelijk om ook hier  radicaal voor een goed
bestuurd Mechelen op te komen, onder lijsttrekkerschap van Karel Van Butsel  (die het in de landelijke CD&V-voorzitters-
verkiezing zo goed heeft gedaan). In de volgende Voluit komen we uitgebreid op deze samenwerking terug!



De N-VA juicht de beslissing van
het schepencollege om het oude
zwembad aan het Rode Kruis-
plein te renoveren en te herope-
nen toe. In 2001 werd het
zwembad gesloten omdat er
problemen waren met de veilig-
heid. Sindsdien beschikken de
bijna 80.000 inwoners van
Mechelen slechts over 1 zwem-
bad.!  De verwachte provincie-
steun voor een nieuw zwembad
bleef  uit. ’Gelukkig’ zijn enkele
gemeenten rond Mechelen beter
voorzien, zodat de inwoners van
de centrumstad gebruik kunnen
maken van de infrastructuur
van de randgemeenten. Dat is
wel de omgekeerde wereld.

Terwijl het schepencollege oor-
spronkelijk van plan was om het
oude zwembad, een beschermd

monument, te verkopen, heeft
de N-VA al jaren verdedigd dat
het gerenoveerd moest worden.
Ook de actiegroep Red het
zwempaleis’, RIM en de Mechelse
watersportverenigingen hebben
druk uitgeoefend op het stadsbe-
stuur om het oude zwembad te
heropenen. Het is immers niet
alleen een prachtig gebouw
waar talloze Mechelaars hun
eerste zwemslagen hebben
geoefend, het is ook vlot bereik-
baar, en  het heeft daarenboven
een grote historische betekenis:
gebouwd door arbeiders die
daardoor niet naar Duitsland
moesten tijdens W.O. I.

Uiteindelijk krijgen de N-VA en de
genoemde groepen, gelijk. Er is
onvoldoende belangstelling van-
uit de privé-sector om dit monu-

ment over te nemen, en dus
besliste op 18 mei het schepen-
college dat het zwembad niet
verkocht zal worden, maar
gerenoveerd. De zwemmers
moeten nog wel even geduld
hebben. Door de financiële situ-
atie van de stad en door de inge-
wikkelde procedures die bij de
renovatie van een beschermd
monument gevolgd moeten
worden, zal de renovatie nog
enkele jaren in beslag nemen.

ZwZwemempaleis wpaleis worordt gdt gererenoenovveereerdd

In Voluit van lente 2004 pleitte gemeenteraadslid 
Bart De Nijn reeds voor de dringende renovatie.

BART DE NIJN

Op 10 mei ll. werd het eerste IN&UIT-kantoor in
Vlaanderen te Mechelen geopend. Minister
Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor o.a. toe-
risme, wil over heel Vlaanderen een netwerk
uitbouwen van bezoekerscentra dat zowel de
mensen van ter plekke als de binnen- en bui-
tenlandse bezoeker helpt in het optimaal
invullen van zijn vrije tijd in de stad, in Vlaan-
deren... Uit zijn toespraak halen we:
“Mechelen had al zijn fysieke onthaalruimte
(zie foto), waardoor men zich vooral moest
concentreren op nog bijkomende ’In&Uit’-
facetten zoals de website. Door via 

www.inenuitmechelen dezelfde informatie en reservatie-
mogelijkheden te verlenen als aan de balie, kon Mechelen
opgenomen worden als pilootproject en kan dit toerisme-
huis omgevormd worden tot ’In&Uit Mechelen’, mede met
behulp van een Vlaamse subsidie van € 92.000.”
Er kan niet naast gekeken worden dat onze stad steeds aan-
trekkelijker wordt. Dat dit nu volop ondersteund wordt door
de Vlaamse regering,  is voor onze stad een stimulans om
verder te doen.

GEERT BOURGEOIS



Enkele maanden gele-
den  kwam het Dodoens
Ziekenhuis (het voorma-
lige O-L-Vrouw-Zieken-
huis v. h. OCMW dus: de

naamsverandering is echt wel
een uit de tijd gerukte vrijzinnige
wraakactie op de zusters die eeu-
wen daarvoor de zieken verzorg-
den) nogal negatief in het
nieuws. De directie zou de dok-
ters aanmanen wat meer, dure,
onderzoeken op hun patiënten te
laten uitvoeren.  Zo kon de nood-
lijdende kliniek meer geld van het
RIZIV (én de patiënten) genere-
ren. Tegen deze geplande medi-
sche overconsumptie werd toen 
’terecht’ boos gereageerd.  Maar
waar veel minder op gewezen
werd, is het feit dat wat men bij
Dodoens van plan was te doen, in
Franstalig België schering en
inslag is.
Een graadmeter voor  medische
overconsumptie zijn de pre-ope-
ratieve onderzoeken. Volgens de
Artsenkrant (nov. 2004) maken
alle ziekenhuizen zich schuldig
aan een teveel aan deze pre-ope-
ratieve onderzoeken.  Maar er
zijn grote regionale verschillen. 
Als het gemiddelde voor België
100 % is, zit het Dodoens Zieken-
huis aan amper 108 %,  Er zijn 5
Vlaamse en vooral  36 Fransta-
lige/Waalse ziekenhuizen die
hogere percentages halen dan
ons arme Dodoens Ziekenhuis.
Het ’Centre hospitalier universi-

taire Tivoli’ in La Louvière b.v.
haalt 173 %, het ’Hôpital
Ambroise Paré’ in Bergen, 166 %... 
Er zijn aan de andere kant  60
Nederlandstalige, 9 Franstalige
en 2 Duitstalige ziekenhuizen zui-
niger. De Universitaire Ziekenhui-
zen van de KUL - toch niet
zomaar een kliniekje - halen op
de pre-op-index  60 %.  Andere
ziekenhuizen in het Mechelse
halen 81 % (St-Maarten) en 86 %
(Imelda-Bonheiden). Er zijn 24
Waalse ziekenhuizen duurder
(voor de ziekteverzekering) dan
het duurste Vlaamse en er zijn 35
Vlaamse ziekenhuizen goedkoper
dan het goedkoopste Waalse zie-
kenhuis. 

Schande over Dodoens? Ja, maar
in ieder geval klein bier dus,
zolang de ziekteverzekering niet
gesplitst wordt... 

Met Dodoens zijn er nog wel
andere problemen op til. Wat de
toekomst brengt, en vooral het
gevolg voor de Mechelse belas-
tingbetaler, zal binnenkort mis-
schien duidelijk worden, als
informele gesprekken tussen de
stad en de VUB (die het zieken-
huis van het OCMW overnam en
de overeenkomst nu opzegt) tot
een besluit leiden. Binnenkort ...
tenzij men de hete aardappel tot
na de gemeenteraadsverkiezin-
gen voor zich uit schuift...

COLOFOONCOLOFOON
Voorzitter: Stefaan Lanoo, 
Keldermansvest 93, 
tel. 0495 422647, 
stefaan.lanoo@pandora.be

Gemeenteraadslid, 
fractievoorzitter: 
Bart De Nijn, 
Tervuursesteenweg 299, 
tel. 0495 326808, 
bart.de.nijn@pandora.be

Gemeenteraadslid,
MGW-voorzitter
Marc Hendrickx, 
Leegheid 14, 
tel. 0495 101727,
hendrickx.marc@skynet.be

Gemeenteraadslid:
Katleen Den Roover, 
Astridlaan 150, 
tel. 015 331805,
katleen.den.roover@pandora.be

OCMW-raadslid: 
Eric D’Hiet, 
Leeststesteenweg 170, 
tel. 0474 437618,  
eric.dhiet@belgacom.net

Voluit en Webstek: 
Gert Cauwenberg, 
Astridlaan 150, 2800 Mechelen 
mechelen@n-va.be 
www.n-va.be/mechelen

Dodoens en medische consumptie...


