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Beste Mechelaar (ter wereld),
Wat een voorrecht hebben we met z’n allen: 
wonen in de stad met de beste burgemeester 
ter wereld. Of onze stad het echt beter doet 
dan andere genomineerden - zoals Lampe-
dusa of Lesbos - durf ik niet zeggen. Maar 
de erkenning straalt af op heel de stad, haar 
inwoners en bestuurders.

Mechelen wordt geprezen omdat we er met 
z’n allen in slagen om in alle diversiteit 
samen te leven. Dat was amper twintig jaar 
geleden nogal anders, toen wij hier, pas 
getrouwd, kwamen wonen. Maar vandaag 

benoemt jong en oud Mechelen als een aan-
gename, gezellige, mooie en dynamische stad.

Leven we dan in het aards paradijs? Natuur-
lijk niet, er blijft elke dag werk aan de winkel. 
Maar de problemen en ergernissen pakken 
we samen aan. Plan dus alvast dat buurtfeest. 
Spreek vriendelijk Nederlands met je nieuwe 
buren. Neem risico met je eigen zaak. En 
denk mee na over een veilige en aangename 
straat. Het stadsbestuur werkt graag mee.  
De N-VA voorop.  Karl Vermaercke

Voorzitter N-VA Mechelen

Mechelen en Willebroek voeren op middellange termijn een lage- 
emissiezone (LEZ) in. Wat betekent dat voor u, uw gezondheid en  
uw mobiliteit? Hoe en wanneer wordt de LEZ ingevoerd? Wat 
kunnen we leren van Antwerpen? Het zijn maar een paar van de 
vragen die aan bod komen op het gezamenlijke aperitiefgesprek 
van N-VA Mechelen en N-VA Willebroek. 

10 uur: Ontvangst

10.30 uur: Start aperitiefgesprek met

∙ Nabilla Ait Daoud, schepen van Leefmilieu in Antwerpen

∙ Marc Hendrickx, eerste schepen in Mechelen 

∙ Eddy Bevers, burgemeester Willebroek

11.30 uur: Vragenronde

12.15 uur: Receptie

Wij luisteren naar u!
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 D. Boucherystraat 1.

Vooraf  
inschrijven  

is niet nodig. 

De toegang
is gratis.

23 april 2017

DORP IN DE KIJKER: LEEST 
Leest Leeft! Het hoogtepunt is ook dit jaar Posse Leest, de 
grootste jaarmarkt van Mechelen en omstreken. Waarom het 
zo’n authentiek en warm evenement is, leest u op bladzijde 3.

17 april
26ste editie  

Posse Leest
Lees meer op  

blz. 3
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N-VA vraagt evaluatie 
van verkeersremmers 
in deelgemeenten
Toen de burgemeester aankondigde 
dat vanaf deze zomer camera’s met 
nummerplaatherkenning de snelheid zullen 
controleren in de dorpen, zei hij in één 
adem dat deze ANPR-camera’s hinderende 
verkeersremmers overbodig zouden maken. 
Daar hoopt ook de N-VA op.

Dit voorjaar komen de eerste traject-
controles er al aan in Hombeek. Tegen 
de zomer volgen nog een pak andere 

gemeentewegen. Gemeenteraadslid 
Kerstin Hopf vraagt daarom een  
grondige evaluatie van de verkeers-
remmers in de dorpscentra.

Frustratie en verkeersagressie 
inperken
“In de deelgemeenten zijn er de 
voorbije jaren talloze verkeersdrempels, 
bloembakken, paaltjes en andere 
hindernissen geplaatst”, legt Kerstin uit. 
“Sommige zijn nuttig. Maar andere, zoals 
bijvoorbeeld in de Dorpstraat in Leest, 
zorgen voor onnodige verkeershinder, 
files, geluidshinder en soms zelfs 
verkeersagressie.”

Huis van de Mechelaar inspireert 
andere Vlaamse steden
Schepen van Burgerzaken Marc Hendricxk nodigt alle  
bezoekers van het Huis van de Mechelaar uit - gemiddeld 260  
per dag – om zowel hun bezoek als de klantvriendelijkheid te 
evalueren. Dat kan via de digitale zuil in de lokettenzaal of 
door te antwoorden op een mail die iedereen na zijn of haar 
bezoek ontvangt.

Sinds een paar maanden meet de stad de klantvriendelijkheid in 
het Huis van de Mechelaar. “Moesten bezoekers lang wachten? 
Zijn de medewerkers vriendelijk en deskundig? Als we daar een 
zicht op krijgen, kunnen we onze dienstverlening bijsturen waar 
nodig”, legt Hendrickx uit. 

99% is tevreden
Vorig jaar al voerde Mechelen als eerste stad in Vlaanderen het 
systeem van werken op afspraak in. 99 procent van u vindt dat 
een positieve manier van werken. En dat inspireert andere cen-
trumsteden. Na eerder Kortrijk en Oostende gaat nu ook Genk 
het systeem invoeren. “Nochtans zit de sp.a, die in Mechelen 
tegen het werken op afspraak is, mee in het bestuur in Genk”, 
weet Hendrickx.

We winkelen steeds vaker op  
zondag
De stad Mechelen heeft een dossier ingediend om erkend te 
worden als toeristisch centrum. “Dat laat ons toe om het aantal 
shoppingzondagen uit te breiden”, zegt schepen van Lokale 
Economie Katleen Den Roover. 

In 2017 zijn er negen winkelzondagen voorzien, waarvan de 
eerste op 8 januari plaatsvond. “We kiezen voor een beperkte uit-
breiding omdat de stad het belangrijk vindt dat zowel ketens als 
zelfstandige winkels het initiatief steunen”, legt Den Roover uit. 

De shoppingzondagen zijn alvast een mooie uitdaging voor  
de nieuwe overkoepelende handelsvereniging Mechelen  
MeeMaken. Die zag eind januari het levenslicht en bundelt  
de krachten van handel, horeca en dienstverlening in binnenstad 
en stationsomgeving. De vzw zal in samenwerking met  
de stad Mechelen verder promoten als winkelstad.

Nog 8 winkelzondagen om naar uit te kijken:

26 maart (Warm Welkom Weekend) - 28 mei (braderij) - 2 juli 
(solden) - 10 september (braderij) - 15 oktober (Warm Welkom 
Weekend) - 17, 24 en 31 december (eindejaarsperiode)

De kracht van verandering in Mechelen

 Schepen van Openbare Werken  
Chris Backx

 Marc Hendrickx: “Geef in de lokettenzaal van het Huis van 
de Mechelaar gerust uw mening aan de digitale zuil.”

 “Mechelen voorziet negen winkelzondagen voor enthousiaste 
shoppers in 2017”, zegt schepen Katleen Den Roover

Camera’s traceren ook gestolen fietsen
“Meer dan tweeduizend Mechelaars dienden een aanvraag in om alles samen bijna 4 500 fietsen uit te rusten met een 
hoogtechnologische chip. Daardoor kunnen de ANPR-camera’s de fiets na een diefstal traceren. Ook andere Vlaamse steden en 
gemeenten willen dit vernieuwende systeem weldra overnemen”, zegt schepen van Openbare werken Chris Backx.
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Dorp in de kijker

Leest leeft!
Leest leeft! Het hoogtepunt is elk jaar opnieuw 
Posse Leest, de grootste jaarmarkt van Mechelen 
en omstreken. U geniet er van een dierenmarkt met 
schapen en geiten, konijnen, koeien en de vetten 
os, een ambachten-, bloemen- en rommelmarkt, 
Vlaamse en internationale (eet)kraampjes, kermis 
en vooral: een authentieke en warme sfeer. 
De organisatie van Posse Leest draait volledig op vrijwilligers, 
onder leiding van Yves Selleslagh. Zelf hoort hij niet graag het 
woord ‘voorzitter’. “Elk lid van ons negenkoppige comité heeft 
zijn verantwoordelijkheid, en allen zetten we ons belangeloos in. 
Met als doel de sociale samenhang in ons dorp te versterken”, 
vertelt Yves. “En er is nog steeds een groot draagvlak voor 
onze inzet. Veel Leestenaars nemen zelfs speciaal verlof op. 
Van september tot Pasen zijn de vrijwilligers dagelijks met de 
organisatie bezig. De laatste weken voor het grote spektakel zelfs 
dag en nacht.”

Stad steunt Posse Leest
Het evenement heeft natuurlijk zijn prijskaartje. Elk jaar 
opnieuw zoekt men sponsors en rekent men op een toelage van 
de stad. “De N-VA kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 

en waardevol het werk van het comité Posse Leest is”, benadrukt 
gemeenteraadslid Kerstin Hopf. “De organisatie ontvangt 
jaarlijks een terechte toelage van de stad via de budgetten 
van economie. Het zou mooi zijn als ook de administratieve 
verplichtingen in de toekomst eenvoudiger worden.”

Yves Selleslagh, 
vrijwillig medeorganisator van Posse 
Leest, is tevreden over de samenwer-
king met de uitvoeringsdiensten van 
de stad, de politie en de brandweer: 
“Ik maak graag van de gelegenheid ge-
bruik om hen van harte te bedanken!” 

Kort gezegd
  Het stadsbestuur maakt Mechelen weer wat hartveiliger. 

Zo krijgen sportclubs en scholen de kans om mee te 
doen aan een samenaankoop van AED-toestellen.

  Onze stad diende een subsidiedossier in voor de renovatie 
van het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart. 
Minister van Sport Philippe Muyters heeft daarvoor in 
Vlaanderen in totaal 10 miljoen euro veil.

  Gedaan met intimidaties! Wie anderen op straat de 
weg belemmert, naloopt, naroept of beledigt, riskeert in 
Mechelen voortaan een GAS-boete die kan oplopen tot 
350 euro.

  De OCMW’s van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver 
gaan hun dienstverlening bundelen. Dat moet zowel de 
kwaliteit van de zorg als het financiële plaatje ten goede 
komen.

 Pin alvast 17 april vast in uw agenda voor de 26ste editie 
van Posse Leest! Want op paasmaandag is het weer feest in 
Leest, met als hoogtepunt de weging van de vetten os. Alle info op 
www.posseleest.be 

Gemeenteraadslid Kerstin Hopf
vindt het belangrijk dat de stad Posse 
Leest financieel steunt: “Posse Leest 
verbindt bewoners en verenigingen. 
Samen met het hele dorp leven we 
ernaartoe en hopen we op mooi weer.”

foto: posseleest.be

Wim De Rooster,
voormalig inwoner van Leest: 
“Leest is een heel gezellige 
gemeente met een zeer actief 
verenigingsleven en tal van 
cafés en restaurants. En met 
Posse Leest natuurlijk: de 
grootste jaarmarkt van heel 
de streek!”



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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