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Wanneer je deze folder in je bus vindt,
loopt de zomer van 2020 op zijn einde.
Het was een zomer die de geschiedenisboeken inging door een virus dat we nog
steeds niet onder controle hebben. De
coronacrisis haalde en haalt nog steeds
onze dagelijkse leefwereld volledig
ondersteboven. Tegelijkertijd zijn er
echter helden opgestaan die bewezen
dat het mogelijk is om voor elkaar te
blijven zorgen.
Ook onze mandatarissen bewijzen dat
dag na dag, door de vinger aan de pols
te houden waar mogelijk en de
veerkracht te tonen die Vlamingen eigen
is. Intussen vatten we met veel moed
een nieuw werkjaar aan. Wij zijn er klaar
voor. Jullie ook?
Zoals steeds zijn je opmerkingen en/of
vragen welkom op mechelen@n-va.be.
Rita Van den
Bossche
Voorzitter N-VA
Mechelen
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Wennen aan het nieuwe ‘normaal’
“Wen er maar aan”. Het was een uitspraak waarmee men je de afgelopen weken en
maanden mee om de oren sloeg. Ook in de politiek is er coronagewijs een en ander
veranderd, dat lijkt ons logisch. Maar op lokaal vlak blijft de Stadslijst-coalitie als
naar gewoonte een bont allegaartje.
De Mechelse meerderheid laat zich steeds meer leiden door een groene agenda. Ze
communiceert naar de buitenwereld dat het een lieve lust is, over maatregelen hier
en beslissingen daar. Minder fijn nieuws of niet zo leuke maatregelen ‘vergat’ men
af en toe wel. De invoering van de zone 30 in tientallen straten is daarvan een mooi
voorbeeld. Tot het moment dat beboete burgers begonnen te klagen en ook de
politierechtbank zich vragen stelde ...
De grootste oppositiepartij van de stad, ons team dus, hielp mee waar het kon en
mocht. Maar op noodzakelijke informatie was het vaak geduldig wachten. We
moesten wachten op de cijfers over de corona-impact bij het stadspersoneel, over de
verschillen tussen diverse wijken en deelgemeenten enzovoort. Dat was de schaamte
voorbij, toen later bleek dat die info wel degelijk beschikbaar was. Dit
stadsbestuur moet het geweer dringend van schouder veranderen.
Constructieve oppositie was, is en blijft onze leidraad, voor
Mechelen en alle Mechelaars. Jullie mogen daarbij te allen
tijde op ons blijven rekenen. Hou het veilig en gezond!
Marc Hendrickx
Fractieleider
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Veel moed aan alle
hulpverleners
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 augustus.

Steun lokale handelaars
tijdens de coronacrisis

Koop ook lokaal
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Op de barricade in crisistijden
De coronacrisis bracht verandering in heel wat levens. Niet het minst voor de mensen in de vuurlinie. Wij
spraken met drie van onze N-VA’ers die zich bleven inzetten voor jou en mij, elk op hun eigen manier.

Jente Vanroy
27 jaar

Luc Luwel
57 jaar

Frederik Symons
41 jaar

Jente is een operatieverpleegkundige
in het ziekenhuis in Aarschot. Na haar
uren is ze goalie in het ijshockey.

Luc is afkomstig uit de wijk
Nekkerspoel en staat al meer dan
dertig jaar in het onderwijs.

Frederik werkt als assistent-verkoper in
de beenhouwerij bij Colruyt. Hij woont in
Hombeek.

Hoe veranderde het coronavirus
jullie job?

bomvolle winkelkarren toiletpapier en
etenswaren naar buiten.
Onbegrijpelijk. Ook de anderhalve
meter afstand bewaren, bleek voor veel
mensen niet zo eenvoudig.

kinderen in zo’n situaties erg moeilijk
ligt. Een goede en veilige opstart lijkt
me dan ook cruciaal.

Jente: Ons ziekenhuis sloot tijdens de
lockdown, mijn collega’s en ik werden
overgeplaatst naar andere afdelingen
waar extra mensen nodig waren. Ik
trok naar Tienen om er te werken op de
afdeling intensieve zorgen. Daar bleek
het te gaan om een afdeling die
COVID-patiënten behandelde.
Luc: Wij als leerkrachten moesten op
korte tijd ons hele werkschema
aanpassen. Werken in de klas werd
vervangen door online lesgeven en het
uitdelen van bundels aan huis. Maar de
solidariteit om die aanpassing te doen
was erg groot, collega’s hielpen elkaar
waar ze konden.
Frederik: In de beenhouwerij waren
er voor de lockdown natuurlijk al
strenge hygiënemaatregelen in verband
met handen wassen en het dragen
van handschoenen. Daar kwam dus
eigenlijk alleen een mondmasker bij.
Wat wel veranderde, was het gedrag
van de mensen. Hamsteraars reden met

mechelen@n-va.be

Had die nieuwe manier van
werken een grote impact?
Jente: Ik was extra voorzichtig. Mijn
grootste angst was dat ik anderen zou
besmetten, mijn ouders of vrienden,
oudere patiënten of mensen die ik
tegenkwam in de winkel. Het was mentaal zwaar om niemand te kunnen zien,
maar ik ging wel regelmatig wandelen
met een vriendin die ook verpleegkundige is. Het was leuk om op die manier
onze ervaringen eens uit te wisselen.
Luc: Voor mezelf niet zozeer, voor de
leerlingen des te meer. Het werd pijnlijk
duidelijk hoeveel kinderen nog kansarm opgroeien. Sommigen komen naar
school zonder fatsoenlijk middageten
of zonder passende kleren. Tijdens een
gewoon schooljaar verdwijnen zij in de
groep, terwijl ze nu harder opvielen.
Het is duidelijk dat thuisonderwijs voor

Frederik: Verschillende collega’s waren
bang in het begin. Je komt elke dag met
een pak mensen in contact. Zij kunnen
zomaar drager zijn met of zonder symptomen. De eerste weken waren mondmaskers nog niet verplicht in de winkels,
dat had voor mij veel sneller gemogen.

Hebben jullie nog een tip voor de
Mechelaars?
Jente: Gebruik alsjeblieft je verstand.
Wees niet egoïstisch en denk niet dat
het jou niet overkomt.
Luc: De crisis is wat ze is. Wanneer
je een activiteit beter niet doet of een
vakantie beter uitstelt, doe dat dan. Er
komen beslist positievere tijden aan.
Frederik: Ik hoop dat iedereen zich
bewust is dat zo’n virus op eender welk
moment kan uitbreken. Als we ons
gedrag met z’n allen aanpassen, gaan
we de verspreiding automatisch tegen.
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Meer zwerfvuil en sluikstorters: strenge aanpak gevraagd!
Freya Perdaens, Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid, volgt het afvalbeleid op Vlaams niveau op. Uit gegevens van
minister Zuhal Demir blijkt dat zwerfvuil tijdens de coronacrisis alsmaar meer een probleem wordt. Perdaens vraagt een
strenge aanpak in Mechelen.
Bij de uitbraak van de coronacrisis
werden alle recyclageparken gesloten.
Bijna 15 procent van de gemeenten stelde
toen een sterke toename van zwerfvuil
vast. Ook de cijfers in verband met
sluikstorten waren niet fraai. Daarvan
lijkt 18 procent van de gemeenten meer
last te hebben in vergelijking met enkele
maanden geleden. Ook na de heropening
van winkels en containerparken, bleef de
problematiek aanhouden.

“Zowel zwerfvuil als sluikstorten zijn een
erg storend probleem”, geeft Perdaens
aan. “Dat het sluikstorten nog steeds
toeneemt wanneer de containerparken
terug open zijn, duidt op een gedragsprobleem. Naast sensibilisering rond
zwerfvuil en sluikstorten, is ook handhaving nodig. Die handhaving is een
bevoegdheid van de lokale besturen, en
kan op basis van het GAS-reglement of
het milieuhandhavingsdecreet.”

Freya Perdaens

“We willen mensen motiveren om de
vuilnisbak te gebruiken, maar dan
moet er wel een staan natuurlijk.”

Onze aanspreekpunten dicht bij jou
In elke wijk en dorp hebben we leden en bestuursleden die graag mee aan de kar trekken. Je kan hen contacteren met vragen,
bedenkingen en ideeën. Ditmaal in de kijker: Heffen en wijk Arsenaal!

Wist je dat…

Wist je dat…

Heffen een zeer oude bewoningsgeschiedenis heeft? De eerste
nederzettingen dateren van in
de IJzertijd. Door zijn vruchtbare
grond en ligging naast de Zenne
was Heffen een toplocatie.

De Arsenaalwijk in de 19de eeuw
gebouwd werd voor de Arsenaalmannen, de werkkrachten voor
de centrale werkplaats van de
Belgische Staatsspoorwegen?

Heffen
• Wie?
Sharon Symons.
Bestuurslid N-VA Mechelen
en lid van het Bijzonder
Comité Sociale Dienst.
• Waar?
Heffen, of zoals wij het
noemen: ons ‘Heffen on
Earth’.

Wijk Arsenaal
• Professioneel?
Ondernemer in de
financiële sector,
gymcoach, zangeres in
een coverband.
• Contact?
sharon.symons@n-va.be
0485/69.24.24

• Wie?
Cathy Rossaert, 54 jaar.
Gelukkig getrouwd. Mama van
drie geweldige kinderen en oma
van twee kleinkinderen en een
derde onderweg.
• Waar?
Ik woon al 30 jaar in wijk
Arsenaal en zag doorheen de
jaren veel veranderen.

• Passie?
Als chronisch pijnpatiënt zit ik
al twintig jaar in een rolstoel.
Mijn grootste wens is een betere
toegankelijkheid voor de stad.
• Contact?
Wagonstraat 4
cathy.rossaert@n-va.be

Onze N-VA’ers gingen zelf
mondmaskers bedelen
aan de Mechelaars
www.n-va.be/mechelen

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen.
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Alle leerlingen opnieuw naar school
Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.
mondmaskerplicht en tijdelijk verbod
op buitenschoolse activiteiten

Kleuterklas

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Lager onderwijs

Eerste graad
middelbaar

Tweede en
derde graad

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas

Afwisselend een week
les in de klas en een
week afstandsonderwijs

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

