ONDERWIJSDAG

Neem deel aan de interessante workshops en
presentaties voor leerkrachten, directies
en ouders op zaterdag 8 oktober 2016
van 14 tot 19 uur in Mechelen!
Lees meer op bladzijde 3 en schrijf snel in!
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“Onder de mensen zijn en naar hen luisteren, vind ik belangrijk. Ik wil ervoor zorgen
dat bezorgdheden en goede ideeën tot in
het stadhuis geraken.”
Kersvers gemeenteraadslid Anne Delvoye







Anne Delvoye () uit Battel legde op 6 september de eed af als gemeenteraadslid. En wist u dit al? Van de 43 Mechelse gemeenteraadsleden
zijn er 11 van de N-VA: drie schepenen, gemeenteraadsvoorzitter Rita Van den Bossche () en zeven gemeenteraadsleden, onder leiding van
fractievoorzitter Kerstin Hopf ().
Dat zijn niet zomaar nevenprojecten naast het mee besturen van
onze stad. Het gaat over de essentie van wie we zijn en wat we
doen.

Zorgzaam voor elkaar

De N-VA wil werken aan een gezonde gemeenschap, die zorgzaam is voor vrienden, buren en medeburgers. Het eigenbelang
overstijgen en oog hebben voor de uitdagingen die op ons
afkomen. Zo doet een gemeenschapspartij aan politiek.

Warm hart voor Mechelen
Beste Mechelaar,
Vorig jaar gingen we met onze afdeling bloed geven. Dit jaar
kopen we een hartritmetoestel (AED) aan en krijgen we van het
Rode Kruis-Vlaanderen erkenning als hartveilige organisatie.

We gaan dat AED-toestel ook zelf leren gebruiken natuurlijk.
Daarom organiseren we in oktober drie keer een opleiding reanimatie. De daad bij het woord voegen, noemen we dat. Ook u bent
van harte welkom om mee te doen! Meer informatie vindt u op
www.n-va.be/mechelen.
Vriendelijke groet,
Karl Vermaercke
Voorzitter N-VA Mechelen

N-VA Mechelen is zichtbaar in de stad, in de wijken en de dorpen. Als u ons graag wat wilt zeggen of ons iets wilt vragen, neem dan
gerust contact op. Telefonisch op het nummer 015 67 60 20, via mechelen@n-va.be, onze Facebookpagina of op Twitter.
Of kom gewoon eens langs op ons secretariaat in de D. Boucherystraat 1. Wij luisteren naar u.
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De kracht van verandering in Mechelen
Trots op Nekkerspoel
Mechelen investeert in een propere stad, zegt schepen van
Openbare Werken Chris Backx.

Mobiele sluikstortcamera’s en GAS-boetes

N-VA is tegen apart moslimperceel
op stedelijke begraafplaats

Van bij de start van deze legislatuur stond de wijk Nekkerspoel met stip aangeduid in de agenda van de
bestuursploeg. Het doel was om de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Die stond erg onder druk door
sluipverkeer, straten die al langer aan vernieuwing toe waren, gebrek aan groen en sluikstorten.
De stad liet de inwoners van Nekkerspoel
zelf mee beslissen over de broodnodige
investeringen en de mobiliteitswijzigingen.
Een unicum in Mechelen! De N-VA’ers in
het stadsbestuur zetten ook de overdracht
van de Nekkerspoelstraat naar de stad
op de agenda. Zo konden we zelf de
vernieuwing van deze belangrijke ader in
de wijk op poten zetten.

De stadsdiensten werken hard om Mechelen mooi te beplanten,
het groen te onderhouden en de stad net te houden. “Maar
iederéén draagt een steentje bij door zijn voetpad netjes te houden
of onkruid aan de gevel te verwijderen”, benadrukt Chris Backx.
“En ook door geen afval achter te laten op straat.”
In 2015 rukten de Mechelse uitvoeringsdiensten liefst 5 480
keer uit om zwerfvuil op te ruimen. Dat kost de Mechelse
belastingbetaler een pak geld. “Daarom zetten we sinds kort vier
mobiele camera’s in op voorlopig 16 locaties die bekend staan als
hardnekkige ‘hotspots’ voor sluikstorten”, zegt Chris Backx.
“Ook ons voorstel om de factuur voor het opruimen te koppelen
aan een GAS-boete moet sluikstorters afschrikken.”
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Wijk in de kijker

Geen medelijden met sluikstorters
Mechelen is een van de meest nette steden van
Vlaanderen. Onze stad investeert dan ook erg
veel in een proper openbaar domein. “Toch blijft
sluikstorten nog een hardnekkige plaag”, zegt
schepen van Openbare Werken Chris Backx.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wilt u zwerfafval of sluikstorten melden? Surf naar
www.mechelen.be/meldingen of bel naar het gratis
nummer 0800 20 800.

Onder impuls van schepen van Openbare
Werken Chris Backx onderging de

toegangspoort tot de Nekkerspoel
in de eerste helft van 2016 een ware
metamorfose. Zowel De Nekkerspoelstraat
zelf als het eerste stuk van de Grote
Nieuwedijkstraat zijn vanaf dit najaar in
niets meer te vergelijken met voorheen.

Vervuiling aanpakken

Het komende jaar geven we de buurt nog
een stevig duwtje in de rug zodat alle
inwoners écht trots kunnen zijn op hun
wijk. Omdat aangenaam samenleven

moeilijk kan op een vuilnisbelt slaan de
wijkraad, de stad en IVAREM de handen
in elkaar om de vervuiling aan te pakken.

Openingsfeest 2 oktober

Op het openingsfeest voor de vernieuwde
straten van 2 oktober starten we alvast
met een PMD-actie om het té hoge aantal
geweigerde zakken in de wijk sterk te
verminderen. Later komt daar nog een
gerichte actie tegen zwerfvuil bovenop.

Andy Hofer (69)
“Om de arbeiders te bedanken
voor hun werk trakteerde Thuis
in Nekkerspoel met koffie en
koffiekoeken. Een topinitiatief!”

Ondernemersklimaat in Mechelen
krijgt 10 op 10
Walter Swinnen (73) en
Rita Van den Bossche (60)

In de dood is
iedereen gelijk.
Een perceel
volgens religie
past niet in die
filosofie, vindt
Marc Hendrickx.

Begin september keurden de stadslijst (Open Vld en
Groen), CD&V en sp.a een voorstel goed om een moslimperceel met ossuarium aan te leggen op de stedelijke
begraafplaats. Marc Hendrickx, schepen voor Burgerzaken,
en de hele N-VA-fractie verzetten zich tegen dit voorstel.
De stedelijke begraafplaats is al 200 jaar openbaar. Iedereen
die dat wenst, kan er begraven worden, los van religieuze
overtuiging. “Voor ons is iedereen in de dood gelijk”,
benadrukt Hendrickx. “We willen onze publieke ruimte
zo neutraal als mogelijk inrichten. Een perceel volgens religie
past niet in die filosofie.”

Hoog prijskaartje

Marc Hendrickx vreest bovendien het financiële kostenplaatje. “Om een perceel aan te leggen dat naar het oosten
is gericht, moet men andere percelen en grafkelders
heraanleggen. Ook de bouw van een ossuarium is een
kostelijke zaak. In deze budgettair moeilijke tijden vind ik
het dus een zeer vreemde keuze om daarin te investeren.”

mechelen@n-va.be

Schepen van Economie Katleen Den Roover bracht samen met VOKA de
Chinese ambassadeur in contact met bedrijfsleiders uit de regio.

In de grote gemeentetest van Het Nieuwsblad scoort Mechelen
liefst 10/10 voor ondernemersklimaat. Een mooie en terechte
score, vindt schepen van Economie Katleen Den Roover. “Maar
we rusten niet op onze lauweren. Met het project Mechelen
Winkelstad versterken we de detailhandel. En we blijven ruimte
creëren voor nieuwe bedrijven.”
De voorbije maanden kondigden heel wat bedrijven aan dat ze
verhuizen naar Mechelen of dat ze hun bestaande activiteiten hier
uitbreiden. “Dat straalt vertrouwen uit in de toekomstmogelijkheden
van onze stad”, bevestigt Katleen Den Roover. “Niet alleen onze
ligging tussen Brussel en Antwerpen, maar ook stadsvernieuwingsprojecten zoals de stationsomgeving overtuigen de ondernemers.”
In tijden van economische voorzichtigheid is dat een belangrijke
opsteker voor Mechelen. Dergelijke investeringen zorgen ook voor
honderden nieuwe jobs in Mechelen.
Deze bedrijven kozen al voor Mechelen:
 De Japanse farmareus Nipro
 Verwarmingsproducent Bosch Thermo-Technology
 Culinair winkelconcept Cook & Serve
 Schoenenketen Brantano
 Kunststoffenbedrijf Everlam

“Samen met de inwoners
van Nekkerspoel nemen we
de handdoek op. Zodat élke
Mechelaar opnieuw trots
kan zijn op een van de oudste
wijken van onze stad.”

Yannick Vanderveeren (31), Ingrid (33) en
Magnus (3 maanden)
“Aan de rand van Nekkerspoel wonen wij midden in
het groen, slechts een fietstochtje verwijderd van het
centrum. Na de werken in de stationsbuurt is dat ritje
een pak aangenamer én veiliger geworden.”

Schrijf snel in voor de
Onderwijsdag op 8 oktober
Op zaterdag 8 oktober van 14 tot 19 uur organiseert N-VA
Mechelen in de schitterende lokalen van het Diocesaan
Pastoraal Centrum een Onderwijsdag voor leerkrachten,
directies en geïnteresseerde ouders.

Vier workshops

Daarnaast krijgt u tips van experts en kan u van gedachten
wisselen in vier interessante workshops:
 OKAN voor niet-OKAN-leerkrachten
 Leren leren en omgaan met hoogbegaafdheid
 Rekenlabo: toepassingen in een dagelijkse context
 K hanacademy en Camtasia: iedereen mee en toch
iedereen boeien met wiskunde

U kan er uw vragen stellen aan gastsprekers Marc
Hendrickx (schepen van Onderwijs) en Koen Daniëls
(ondervoorzitter van de commissie Onderwijs in het
Vlaams Parlement). Dialoogscholen, LEF en burgerzin,
STEM, capaciteitsuitbreiding, School in Zicht, duaal leren,
tweedekansonderwijs, blijvend leren: over dit en veel meer
beantwoorden zij die dag uw vragen.
Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
Dat kan nog tot 2 oktober bij bert.smits@n-va.be.
Meer info: www.n-va.be/mechelen.

www.n-va.be/mechelen

De verandering werkt!
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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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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