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N-VA wil werk maken van ‘bestuurlijke handhaving’
Sinds 2010 daalt het aantal misdrijven in Mechelen
sterk. In 2013 waren het er voor het eerst minder dan
10 000 en het cijfer daalde verder tot 8 200 in 2015.
Maar in 2016 bleef het aantal misdrijven gelijk. Zet
de daling van de voorbije jaren zich in 2017 en 2018
verder?
Op basis van de halfjaarlijkse cijfers die we voor 2017 al kennen,
zal het aantal misdrijven vorig jaar gelijkaardig zijn als in 2015
en 2016. Het ziet er dus naar uit dat de cijfers niet meer dalen.
Mechelen kampt anders gezegd met ongeveer 8 000 misdrijven
per jaar. Dat zijn er 22 per dag … en dus 22 te veel.
Op het Vlaamse en federale niveau maakt de N-VA volop werk
van een echte veiligheidscultuur. Dat willen we in Mechelen ook.
Door nog meer te investeren in mensen en in technologie willen
we het aantal misdrijven verder doen dalen.

Preventieve maatregelen

Georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel of het witwassen
van crimineel geld, is vaak sterk verankerd op het lokale niveau.
Bovendien is het geen geheim dat bepaalde sectoren zoals de
horeca, de vastgoed- en de kansspelensector gevoeliger zijn voor
de innesteling van criminele activiteiten dan andere.
Door de zogenaamde ‘bestuurlijke handhaving’ kan het stadsbestuur, in samenwerking met de politie, preventief maatregelen

nemen tegen georganiseerde misdaad, drugsoverlast, motorbendes
en witwaspraktijken. Zo kunnen we nog korter op de bal spelen
en malafide prakijken aanpakken voor ze uit de hand lopen.
Een cultuur van bestuurlijke handhaving zal de veiligheid in
Mechelen alleen maar verder verhogen. Wenst u meer te weten?
Kom dan zeker naar onze gespreksavond met minister
Jan Jambon op vrijdagavond 23 maart.
Tot dan!

Veilig thuis in Mechelen

Gespreksavond met minister Jan Jambon
Exact twee jaar en één dag na de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem is minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon te gast op onze gespreksavond over veiligheid.

VRIJDAG

23 maart

om 19.30 uur

In de nasleep van die aanslagen nam minister Jambon een pak maatregelen. Na jaren van laks
beleid werd er eindelijk weer geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild met ANPR-camera’s en de uitwisseling van passagiersgegevens. Maar ook in mensen,
voor meer blauw op straat. Wat zijn de resultaten van die aanpak? Wat betekent dat voor Mechelen?
En welke uitdagingen liggen er nog voor ons?
U bent van harte welkom op vrijdag 23 maart vanaf 19.30 uur om daarover met minister Jan
Jambon van gedachten te wisselen. Iedereen is welkom in Parochiezaal ‘De Brug’ Sint-Libertus,
Nekkerspoelstraat 366. De toegang is gratis.

Veilig thuis in een welvarend Mechelen
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De Verandering Werkt in Mechelen
Samenleven in diversiteit: kansen
geven én nemen
Is Mechelen echt dé voorbeeldstad waar autochtonen en
nieuwkomers in harmonie samenleven? “Helaas zijn er ook in
onze stad evenementen die bijna honderd procent blank zijn”,
stelt schepen van Inburgering en Diversiteit Marc Hendrickx vast.

 eten is weten, vinden N-VA-schepenen
M
Bart De Nijn en Katleen Den Roover.

Lage-emissiezone (LEZ): eerst de
studie, dan pas beslissen
Wanneer wordt de zogenaamde LEZ ingevoerd in
Mechelen? En onder welke voorwaarden? Voor de N-VA
moeten de antwoorden op die vragen wetenschappelijk
onderbouwd zijn.
“Het onderzoek moet nagaan welke effecten een LEZ in
Mechelen zou hebben op de luchtkwaliteit,” legt schepen
Katleen Den Roover uit, “en of eventuele milieu- en
gezondheidseffecten in verhouding staan tot de extra kosten
en lasten voor de inwoners.”
In april vorig jaar organiseerde N-VA Mechelen al een
eerste aperitiefgesprek over de LEZ. “Meer dan honderd
Maneblussers gaven toen nuttige feedback”, zegt schepen Bart
De Nijn. “Ook de enquête die we hielden via de zomereditie
van ons huis-aan-huisblad gaf ons meer inzicht in de
bekommernissen van de Mechelaars. En daar hebben wij
uiteraard oren naar.”
Of en wanneer de LEZ in Mechelen er komt, is dus nog geen
uitgemaakte zaak. “Meten is weten”, besluiten Den Roover
en De Nijn. “Laten we eerst de resultaten van de studie
afwachten.”

“Allochtone Mechelaars ontbreken nog te vaak op wijkfeesten of
op de nieuwjaarsdrink van de stad. Ik zie ook zelden allochtone
koppels bij de maandelijkse viering van de huwelijksjubilarissen.
Zelfs met oudercontacten of ouderraden op school bereiken we hen
nauwelijks”, illustreert Hendrickx.
De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bevestigt die
vaststelling: de deelname aan het verenigingsleven ligt opmerkelijk
lager bij mensen die afkomstig zijn van buiten de EU. “Ook al
willen sommigen dat probleem niet benoemen, toch bestaat ook in
Mechelen die vorm van feitelijke segregatie”, aldus Hendrickx.

Inzetten op het Nederlands

De N-VA legt niet alleen de vinger op de wonde, maar werkt ook
aan oplossingen. “Zo bevorderen we met het project ‘Schoolstart’
een sterke start van kleuters uit kwetsbare gezinnen. We gaan ook
naar allochtone ouders toe om hen te betrekken bij de school én
om hen een aantal fundamentele waarden en normen van onze
samenleving uit te leggen. En we blijven steeds hameren op de
kennis van het Nederlands”, besluit Hendrickx.

Kansen grijpen

Dat steden met feitelijke segregatie
kampen, kan niemand ontkennen.
Het tegenovergestelde beweren is
zelfs nefast voor de integratie van
nieuwkomers. De N-VA staat voor
een gemeenschap die kansen geeft.
Maar de nieuwkomers
moeten die ook grijpen.
Schepen Marc Hendrickx:

“Nieuwkomers krijgen kansen
en moeten die grijpen.”

N-VA trekt aan de kar voor een toegankelijke stad
“Een digitale kaart voor rolstoelgebruikers, een internationale pas voor personen met een handicap en de
vraag naar speeltuigen voor kinderen in een rolstoel zijn drie van onze initiatieven voor een toegankelijke
stad”, zegt gemeenteraadslid Freya Perdaens.
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App ‘On Wheels’

Met de app ‘On Wheels’ kunnen rolstoelgebruikers op hun smartphone zien welke winkels, horecazaken of
bezienswaardigheden voor hen toegankelijk zijn. Op initiatief van Freya Perdaens werkt de stad mee aan het in
kaart brengen van die locaties.
2

European Disability Card

Met deze internationale pas krijgen personen met een handicap gemakkelijker toegang tot cultuur-, sport- en
vrijetijdsbesteding. Freya Perdaens vroeg de stad de kaart onder de aandacht te brengen van de Mechelse musea,
verenigingen en organisaties die dergelijke activiteiten aanbieden.

 reya Perdaens nam
F
in de gemeenteraad
3 Met de rolstoel naar de speeltuin
tal van initiatieven om
Tot slot vroeg Freya de stad ook naar speeltuigen voor kinderen met een handicap. “Overal in de stad duiken
Mechelen toegankelijker
mooie parkjes op, maar je kan nergens op voorhand nagaan of een park rolstoelvriendelijke speeltuigen heeft.
te maken.
Hopelijk komt daar snel verandering in!”

mechelen@n-va.be
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Wijk in
de kijker

Welkom in Battel!

Dat minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt pal op de grens met Battel
zou neerstrijken, hoeft niet te verbazen. De ligging van de wijk – vlakbij de invalswegen, het stadscentrum
én heel wat fietsroutes – is een grote troef. “Van op mijn terras kijk ik uit op de Vaartdijk, die ik al ontelbare
keren heb afgereden met de fiets.”
Actief verenigingsleven
J ohan Van Overtveldt op zijn terras aan de Leuvense
Vaart: “Ik voelde me hier onmiddellijk thuis.”

Intussen naderen we de Arkkade. Johan is aangenaam verrast
door de mooie heraanleg van het centrale pleintje. “Hier zal je
wel vaker vertoeven”, voorspelt Anne. “Al onze Battelse activiteiten
zoals de jaarlijkse rommelmarkt, de kermis en de kerstmarkt
vinden hier plaats. En op het aanzichtkaartje van Battel zie je
daar ook de kerk, die enkele grote schatten herbergt. Een
waardevol Forceville-orgel uit 1692 bijvoorbeeld. En onlangs
raakte bekend dat de kerkklok een uniek exemplaar is.”

In een iets verder verleden liep Johan school in het
Sint-Romboutscollege en maakte hij de danscafés in het centrum
van de stad onveilig. Maar vandaag heeft hij een afspraak met
N-VA-gemeenteraadslid Anne Delvoye, die al 28 jaar in Battel
woont en maar wat trots is op haar wijk en de bewoners.
“Het water is hier nooit veraf”, steekt Anne van wal. Samen met
Johan wandelen we van zijn nieuwe woning aan de Leuvense
Vaart richting de Battelse Bergen. “De Leuvense Vaart is van
groot belang voor de binnenscheepvaart. En langs het jaagpad
fietsen dagelijks honderden scholieren en pendelaars naar
Mechelen-centrum of naar het station. Dat heb je ongetwijfeld al
gemerkt.”

Toeristische trekpleister

“Ik ken het jaagpad als mijn broekzak”, bekent Johan. “Ik
passeerde hier vroeger met de fiets al regelmatig voor een toertje
vanuit Leuven naar het Waasland, of richting Antwerpen. En het
Zennegat vind ik een van de fijnste plekken in Vlaanderen.” Met
de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied heeft die
buurt weliswaar een enorme metamorfose gekend. “Maar het
blijft hier een trekpleister voor wandelaars, natuurliefhebbers,
fotografen en (fiets)toeristen. Vlakbij liggen ook de natuurgebieden Den Battelaer, Thiebroekbos, Battenbroek en de
Biezenweiden. Allemaal pareltjes die het plattelandstoerisme
rond Mechelen aantrekkelijk maken”, vindt Anne.

 emeenteraadslid Anne Delvoye houdt de vinger
G
aan de Battelse pols. Dossiers als de wateroverlast,
de heraanleg van straten en stoepen, het wijkhuis
en de kerk krijgen haar volle aandacht.
“Maar de allergrootste schat van Battel zijn de enthousiaste,
gedreven en positief ingestelde bewoners”, besluit Anne trots.
En dat is niet eens overdreven: Battel telt meer dan 20 actieve
verenigingen. Zij organiseren hun activiteiten in het wijkhuis,
de parochiezaal, de chirolokalen en de school, of op de Arkkade
waar we nu staan. “Ik hoor het al, ik zal me hier onmiddellijk
thuis voelen”, lacht Johan.

N-VA Mechelen is zichtbaar in de stad, in de wijken en de dorpen. Als u ons graag wat wilt zeggen of
vragen, neem gerust contact op. Via mechelen@n-va.be, via onze Facebookpagina of op Twitter. Of kom
gewoon eens langs op ons secretariaat in de Désiré Boucherystraat 1. Wij luisteren graag naar u.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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