De N-VA-bus met Bart De Wever, Jan Jambon, Liesbeth Homans, Philippe Muyters
en Johan Van Overtveldt houdt halt in het centrum van Mechelen.
Ontmoet de kopstukken van de N-VA en de Mechelse kandidaten
op de Veemarkt, de Grote Markt en de Vismarkt.
We trakteren u op een hapje en een drankje en luisteren
naar uw wensen voor een veilig en welvarend Mechelen.
Alle details vindt u op www.n-va.be/mechelen.
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N-VA Mechelen trekt met sterk team naar gemeenteraadsverkiezingen

Freya Perdaens (29) is kandidaat-burgemeester
“Verrassend”, “Opmerkelijk”, “Gedurfd” ... Dat kopten de
media daags na de aankondiging dat N-VA Mechelen met
1 Freya Perdaens als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. En terecht! Met Freya kiest de N-VA resoluut
voor de toekomst van Mechelen. “Mijn ambitie? Dat is vooral om
samen met de hele ploeg ons programma voor Mechelen te kunnen
realiseren. In onze stad is de N-VA immers de enige garantie op
een centrumrechts beleid”, zegt Freya. Daarover leest u meer op
bladzijde 3 van dit blad.
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Met zijn jarenlange ervaring ondersteunt 2 schepen Marc Hendrickx
Freya vanop de tweede plaats. 3 Nieuwkomer Yves Selleslagh,
bekend als drijvende kracht achter Posse Leest, staat op drie. Op
de vierde en vijfde plaats komen 4 fractievoorzitter Kerstin Hopf
en 5 gemeenteraadslid Melikan Kucam. 42 Schepen Katleen
Den Roover duwt samen met 43 minister Johan Van Overtveldt
de lijst. Met deze ploeg stelt de N-VA in Mechelen alles in het
werk om van onze mooie stad een veilige en welvarende thuis te
maken!

Wie is Freya Perdaens?
•
•
•
•

29 jaar, geboren en getogen in Nekkerspoel als derde van vier kinderen
woont met echtgenoot Frederik en hond Chi in Hombeek
studeerde communicatiemanagement aan de Thomas More Hogeschool
voorzitter van Jong N-VA Mechelen, voormalig kabinetsmedewerker in
Mechelen en parlementair medewerker in het Vlaams Parlement
• gemeenteraadslid sinds 2016

Meer weten over Freya en onze
plannen voor Mechelen?
www.n-va.be/mechelen
freya.perdaens@n-va.be
www.facebook.com/FreyaPerdaens
@FPerdaens

Help mee!
Onze campagneploeg is volop bezig met de voorbereiding
van de verkiezingen. De sfeer zit er al goed in! Steekt u
samen met ons campagneteam graag de handen uit de
mouwen? Hebt u plaats voor een verkiezingsbord in
uw tuin of een affiche aan het raam?
Surf dan snel naar www.n-va.be/mechelen en klik
door naar ‘Help mee!’, stuur een mailtje naar
mechelen@n-va.be of spring even binnen in ons
campagnesecretariaat in de D. Boucherystraat 1.
Alvast bedankt voor uw steun!

Veilig thuis in een welvarend Mechelen
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N-VA werkt aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams
beleid in Mechelen
Trouwstoeten zorgen ook in Mechelen
regelmatig voor overlast en gevaarlijke
toestanden. Wie de weg kwaadwillig
blokkeert of asociaal rijgedrag vertoont,
kan voortaan strenger worden bestraft.

Fractievoorzitter Kerstin Hopf
riep in de gemeenteraad op om
vooral lokale producten op te
dienen tijdens recepties die
de stad organiseert. Met dit
initiatief steekt N-VA Mechelen
een hart onder de riem van de
Mechelse fruit- en groentetelers,
de lokale brouwerij en andere
producenten in onze stad.

De kogel is door de kerk! De stad zal op
11 en 21 juli dan toch geluidsarm vuurwerk afschieten in plaats van traditioneel
vuurwerk. Gemeenteraadslid Freya Perdaens
drong daarop aan in het belang van alle
viervoeters en hun baasjes. Geluidsarm
vuurwerk is bovendien veiliger dan
traditioneel vuurwerk.

Tijdens een inburgeringsceremonie
kregen anderstalige nieuwkomers die
een inburgeringstraject volgden en de
deelnemers aan het project ‘Samen
Inburgeren’ een certificaat van schepen
Marc Hendrickx. Nederlands leren is
dan ook van het grootste belang om in
onze stad een toekomst uit te bouwen.

Bovendien kreeg onze Bruul de Prijs Publieke
Ruimte voor de mooiste heraangelegde winkelstraat. Schepen van Openbare Werken Bart De
Nijn draagt de prijs op aan alle stadsambtenaren,
de winkeliers en de Mechelaars zelf, voor hun
doorzettingsvermogen en volharding.

Mechelaar Eddy Verhaeven op provincieraadslijst
Op 14 oktober 2018 kiest u niet alleen uw vertegenwoordigers in
de gemeenteraad. U kan ook uw stem laten horen op provinciaal
niveau. Gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-op-den-Berg trekt de
lijst voor het arrondissement Mechelen. Mechelaar en
provincieraadslid Eddy Verhaeven staat op de derde plaats.
“Dankzij de N-VA werd het provinciale niveau afgeslankt en halveerde het aantal
mandaten. We spitsen ons nu toe op de grondgebonden kerntaken waarmee we de
lokale besturen ondersteunen”, zegt Jan De Haes. “De aanleg van de fietsostrade
tussen Mechelen en Antwerpen, de aankoop van zeventien hectare extra parkgebied
voor het Vrijbroekpark en de renovatie van recreatiedomein De Nekker zijn enkele
belangrijke verwezenlijkingen van het provinciebestuur voor Mechelen”, besluit
Eddy Verhaeven.

mechelen@n-va.be

Burgemeester Bart Somers droomt van een Mechelen met 100 000 inwoners, waarbij jonge kapitaalkrachtige
gezinnen de stad letterlijk en figuurlijk verrijken. De realiteit is echter anders. Het aantal inwoners zal inderdaad
sterk toenemen, maar voornamelijk door het hoge aantal geboortes in gezinnen met diverse achtergronden.
Slechts vijf procent van de bevolkingsaangroei komt er door
mensen die van en naar de stad verhuizen.
“Een centrumrechts beleid is nodig om de uitdagingen die gepaard gaan
met die groei de baas te kunnen”, zegt lijsttrekker Freya Perdaens. “De
open ruimte en woningprijzen komen onder druk, er broeien samenlevingsen veiligheidsproblemen, en de Mechelse schuldenberg moet aangepakt
worden.”

Open ruimte onder druk

Mechelen kent als winkelstad de beste evolutie in
Vlaanderen, na Leuven, Roeselare en Hasselt. Dat
blijkt uit een enquête van CBRE bij 110 retailers.
De aanpak van schepen van Economie Katleen Den
Roover om onze winkelstraten aantrekkelijker te maken
en leegstand te vermijden, werpt zijn vruchten af!

Melikan Kucam kondigde begin april trots aan
dat de sociale koopappartementen in de
Ganzendries en de Nieuwe Capucijnenstraat
klaar waren. Als voorzitter van KLEMO slaagde
hij erin dit al lang aanslepende dossier op relatief
korte termijn tot een goed einde te brengen.

“Mechelen heeft nood aan een centrumrechts beleid
met realistische oplossingen”

Een groeiende bevolking op een oppervlakte die niet groter wordt, maakt
dat de open ruimte onder druk komt te staan. Ook huur- en koopwoningen
worden schaarser, met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. “Betaalbaar
wonen is een nobel doel”, vindt Freya, maar ze wijst erop dat de woningmarkt een private aangelegenheid is, met vraag en aanbod, waar politiek
ingrijpen niet wenselijk en niet evident is.

Samenlevings- en veiligheidsproblemen

Zoals in alle Vlaamse steden vraagt ook de groeiende diversiteit blijvende
aandacht. “Inburgering is het doel. Maar we zien op het terrein nog veel
te veel feitelijke segregatie”, zegt Freya. “Concentratiescholen, schooluitval,
gebrekkige kennis van het Nederlands, kansarmoede, werkloosheid,
toegevingen op de gelijkheid van man en vrouw … zijn een vruchtbare
voedingsbodem voor samenlevings- en veiligheidsproblemen, waardoor
buurten niet meer mét elkaar maar naast elkaar leven.”

Hoge schulden

“Bovendien zal de hoge stadsschuld afbetaald moeten worden door alle
Mechelaars. We hebben de broodnodige investeringen gedaan, maar de
komende jaren zal de tering naar de nering gezet moeten worden”, waarschuwt
Freya. “De schuld zal niet vanzelf verdwijnen. En zeker niet door te hopen
dat alleen de goedverdienende middenklasse dit zal oplossen.”

Lijsttrekker Freya Perdaens:

“Nieuwkomers moeten onze
normen en waarden aanvaarden.”

Realistische oplossingen
Problemen moeten benoemd worden, en dat doet N-VA Mechelen. Bovendien formuleren we realistische oplossingen.
Centrumrechts oplossingen.
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Jan De Haes

Gedeputeerde

Eddy Verhaeven
Provincieraadslid

E xtra woongelegenheid komt erbij in de stad, niet in de open ruimte. Met andere woorden: inbreiding in plaats van uitbreiding.
Sociale leningen en sociale koopwoningen stimuleren mensen om een eigen woonst te verwerven. Naast een job is dat de
beste garantie tegen armoede.
Integratie via de Nederlandse taal, onderwijs en werk zijn en blijven een grote prioriteit.
Neen aan segregatie: geen moslimschool, geen aparte zwemuren, geen aparte jeugdwerking, geen boerkini’s, geen handdruk
weigeren, geen hoofddoek voor medewerkers van de stad die in contact staan met de burger.
De stadsschuld moet naar beneden zonder de belastingen te verhogen.

Mechelen heeft nood aan een centrumrechts beleid met realistische oplossingen. En de N-VA is in Mechelen de enige garantie op zo’n
centrumrechts beleid.
Benieuwd naar de andere punten in ons verkiezingsprogramma?
Houd de komende weken en maanden dan zeker www.n-va.be/mechelen in de gaten!

Veilig thuis in een welvarend Mechelen

www.n-va.be/mechelen

Haal de Vlaamse Leeuw
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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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