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V.U.: Karl Vermaercke, Lange Nieuwstraat 87, 2800 Mechelen

N-VA Mechelen heeft sinds kort een nieuwe  
bestuursploeg. Onze leden verkozen 28 Mechelaars, 
die samen met onze 14 mandatarissen de N-VA een 
gezicht geven in onze stad. Een enthousiaste groep, 
met diverse achtergronden, vele interesses en talloze 
deskundigheden. En met de vaste wil om samen 
onze stad de kracht te geven om te blijven vooruit-
gaan. Als voorzitter kijk ik ernaar uit om daar de 
komende drie jaar samen aan te werken. 

En het gaat goed met de stad Mechelen 
De N-VA geeft mee richting aan de verandering in 
Mechelen. We geven vorm aan een levendige stad, 
die op vlak van economie en investeringen de toon 
zet. En met onze heel diverse bevolking krijgt ook 
het samenleven in Mechelen een impuls.

Mechelen - de stad en haar dorpen - ligt zeer 
centraal. De positieve klanken en beelden trekken 
mensen van overal in het land en de wereld aan. 
Daar zijn we blij om. Maar het vergt ook blijvende 
aandacht voor noden en knelpunten. Onze  
bestuursploeg heeft daar oog en oor voor.

Voorzitter Karl Vermaercke:
“Het gaat goed met de N-VA in Mechelen”

Wij zijn zichtbaar in de stad, in de wijken en de dorpen.  
Als u ons graag wat wilt zeggen of vragen, neem dan 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.

“Natuurlijk fiets ik 
mee. Om iedereen die 
te maken heeft met 
kanker een hart onder 
de riem te steken.”

 ‘Mecheleir’ Barry Swinnen (50) fietste mee in de 1 000 km van Kom op tegen Kanker in een van de vier N-VA-teams.

BREUGELFEEST

Iedereen welkom!
 zaterdag 4 juni van 13 tot 19 uur
 16 uur - Gastspreker: staatssecretaris Elke Sleurs
 Buurthuis VK Albatros, Holmlei 64 - Mechelen

Kom naar onze gezellige Vlaamse kermis met volksspelen 
en een groot springkasteel. Op de uitgebreide menukaart 
staan o.a.  witte en zwarte pensen, beenham, balletjes in 
tomatensaus, braadworst, pannenkoeken en rijstpap.
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De kracht van verandering in Mechelen
Dorp in de kijker
Een hart voor Hombeek!Extra capaciteit in Mechelse 

scholen
Goede relaties met de Vlaamse overheid lonen. Dat zegt 
Marc Hendrickx, die als schepen van Onderwijs én Vlaams 
Parlementslid 1,6 miljoen euro bijkomende subsidies wist 
los te weken voor nieuwe schoolgebouwen in Mechelen. 

Er werd natuurlijk al bijgebouwd, zoals aan De Esdoornschool 
in Hombeek. En eerder dit jaar werd al het startsein gegeven 
voor de uitbreidingswerken aan de Sint-Pietersschool 
in Nekkerspoel. Mechelen is alvast een voorbeeld van 
daadkrachtig onderwijsbeleid. De subsidies leiden snel tot 
praktische resultaten.
 
“Daarnaast hebben we een huursubsidie verkregen om de 
onmiddellijke noden op te vangen”, zegt Marc. “Zo proberen we 
gekke toestanden met wachtrijen te vermijden en krijgen onze 
kinderen les in moderne gebouwen.”

Dat gebeurt in samenwerking met een aantal geëngageerde 
Hombekenaren. Samen met hen en het ontwerpteam werkt 
Katleen aan de heraanleg van het dorpsplein en de renovatie van 
het cultuurhuis. “Het is af en toe wel balanceren op een slappe 
koord”, lacht Katleen. “We zoeken een evenwicht tussen de soms 
zeer uiteenlopende meningen van de betrokken inwoners, de 
bouwkundige limieten en natuurlijk ook het kostenplaatje.”

Geslaagd participatieproject
Wat er nu uit de bus is gekomen, ziet er veelbelovend uit.  
“Als participatieproject is het alvast geslaagd”, zegt de tevreden 
schepen. In januari werd het stedenbouwkundige en technische 
ontwerp voorgesteld. “Met het participatietraject van de 
voorbije maanden hebben we honderden Hombekenaren 
bereikt. Eens het definitieve ontwerp rond is, gaan we de nodige 
bouwvergunningen aanvragen en kunnen de werken beginnen”, 
besluit Katleen.

Met het project ‘Een hart voor Hombeek’ steekt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover haar 
nek uit. Sinds de zomer van 2015 is zij samen met het ontwerpteam in de weer om Hombeek een nieuw hart 
te geven.

De kinderen in het noodopvangcentrum aan de Nekker krijgen een taalbad Nederlands in 
afwachting van de goedkeuring van hun asielaanvraag. Nederlands leren is immers essentieel om 
deel uit te maken van onze samenleving.

Vlaanderen heeft een boontje voor Mechelen! Na de forse steun voor het Hof van Cortenbach en  
de Begijnhofkerk trekt Vlaams minister-president Geert Bourgeois ook 2,7 miljoen euro uit voor  
de nieuwe stadsbibliotheek in het indrukwekkende Predikherenklooster.

De website www.onsmechelsengagement.be verzamelt vraag en aanbod rond vrijwilligerswerk.  
Wie zich voor Mechelen of stadsgenoten wil engageren, komt er in contact met mensen, 
verenigingen en stadsdiensten met specifieke noden.

“Handel, horeca en toerisme zorgen voor leven en  
beleving in de binnenstad. En ze stellen heel wat  
Mechelaars te werk”, benadrukt schepen van Economie 
Katleen Den Roover. “De stad wil deze ondernemers  
daarom volop ondersteunen.”

In de eerste drie maanden van het jaar liepen er meer dan  
1,4 miljoen mensen door de Bruul. De winkels doen ook 
betere zaken dan voorheen. Toch hebben individuele  
handelszaken het soms moeilijk om op te boksen tegen  
de grote internetspelers. 

“Met een betere samenwerking tussen de stad, de handel en  
de horeca staan we sterker”, aldus Katleen. De Vlaamse en 
Europese overheid steunen ons daarbij. “Voor liefst drie  
economische projecten in ons kernwinkelgebied ontvangen  
we subsidie voor in totaal 450 000 euro.”

Op vraag van de N-VA is er nu een globaal actieplan tegen 
wateroverlast. Dat pakt een jarenlange bekommernis van 
veel Mechelaars aan. Een eerste concrete stap is de samen-
werking met de firma THV Rio. “Zij zullen onder meer alle 
rioleringen en grachten preventief reinigen”, legt schepen 
van Openbare Werken Chris Backx uit.

Alle grachten die onder het beheer van de stad vallen, krijgen 
jaarlijks een grondige reinigingsbeurt om wateroverlast te 
voorkomen. Ook de bijna 20 000 straatkolken – dat zijn de 
‘putjes’ die het regenwater afvoeren – worden aangepakt.  
Een speciaal camerasysteem zal het rioleringsnetwerk  
controleren en in kaart brengen. Na een grondige controle zal 
men ook beschadigde straatkolken vervangen. 
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Ten strijde tegen wateroverlast Duwtje in de rug voor handel 
en horeca

  Marc Hendrickx aan De Esdoornschool in Hombeek:  
“Tevreden met de extra subsidies.”

  Schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover: 
“We gaan Hombeek een mooi nieuw hart geven.”

 Chris Backx aan de onderhoudswerken in de Baron  
Empainlaan (Battel). 

Wie problemen met rioleringen of grachten wil melden, 
kan daarvoor terecht op www.mechelen.be/meldingen 
of telefonisch op het gratis nummer 0800 20 800.

Mechelen zet in op handenvrij shoppen

Zijn uw boodschappenzakjes te zwaar? Slaat u een nieuwe wijn-
voorraad in of koopt u een tv? Laat uw aankopen dan gewoon 
achter in de winkel. De ECOkoeriers zorgen ervoor dat ze later, 
op een tijdstip dat u zelf kiest, bij u thuis worden geleverd. 

U betaalt 5 euro voor de thuis-
levering in Mechelen, ongeacht 
het aantal pakjes. Op zaterdag 
is er ook gratis bewaring aan 
de Botermarkt en gratis leve-
ring in de jeugdherberg.

Meer info:  
www.ecokoeriers.be

Freya Perdaens (27) en Frederik Symons (37) 
verhuisden vorig jaar naar Hombeek

Hilde Baetens (52), met haar  
hart nog steeds in Hombeek

Bert Smits (46)
woont met zijn gezin  
in Hombeek

“Vandaag is hier geen echt 
dorpsplein. Wij kijken uit 
naar de facelift. Zodat we 
ook in Hombeek een centra-
le en groene ontmoetings-
plek krijgen, en extra ruimte 
voor evenementen.”

“Hoog tijd dat het stadhuis eens aan  
Hombeek denkt. De renovatie van het 
cultuurhuis komt het Hombeekse vereni-
gingsleven zeker ten goede. Ik maak me wel 
zorgen over het groot aantal parkeerplaatsen 
dat verdwijnt. Daarom moet de parking aan 
het stationsplein uitgebreid worden.”

“Ik hoop echt dat 
dit een warme plek 
wordt voor ontmoe-
tingen. En een nieuwe 
uitdaging voor het rijke 
verenigingsleven in 
Hombeek.”

“Hombeek gaat er met 
het nieuwe plein en  
cultuurhuis op vooruit. 
We hebben geijverd voor 
voldoende parkeerplaat-
sen, zodat alle Hombeke- 
naren - ook diegenen  
die buiten het centrum 
wonen - er mee van 
kunnen profiteren.”

Jan Verbergt (58)
voormalig cafébaas Den Bruinvis
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%
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België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


