Kerstreceptie met
Johan Van Overtveldt
Lid of geen lid: op zaterdag 17 december vanaf 14.30 uur
bent u van harte welkom op de N-VA-kerstreceptie in het
Hof van Merode. Onze gastspreker is minister van Financiën
Johan Van Overtveldt.

Lees meer op bladzijde 3.
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“Gedurfd, soms wat tegendraads,
maar steeds met een open blik en
opbouwend. Bij Jong N-VA Mechelen
valt er altijd wel wat te beleven.”
Jong N-VA bewijst dat politiek allesbehalve een saaie bezigheid is! Ben je tussen 16 en 31 jaar oud en wil je kennismaken met de vernieuwde werking van Jong N-VA Mechelen? Contacteer dan snel Freya Perdaens via freya.perdaens@n-va.be.

Mechelen leeft, Mechelen bloeit
Beste Mechelaar,
U hebt die prachtige brochure toch ook
gezien: Mechelen, een blik vooruit. Zoveel
projecten die op stapel staan!
Wij Mecheleirs hebben met z’n allen de
reputatie klagers en zagers te zijn, met
vooral oog voor wat er mis zou lopen
in stad, land en wereld. Ten onrechte,
zeker voor wat onze stad betreft. Niet
alles is prachtig en geweldig. Maar wat
wel duidelijk is: Mechelen, onze stad,
leeft. Mechelen trekt aan, groeit en bloeit.
Nieuwe bewoners, nieuwe bedrijven,
nieuwe winkels, nieuwe hotels, sterke
cultuur en meer toeristen.

Mechelen verandert, en wij zijn trots
dat we daar mee vorm aan geven. Maar
groeien, vernieuwen, veranderen, het gaat
niet vanzelf. We liggen in het midden van
Vlaanderen, nog redelijk bereikbaar en
met ruimte om te wonen, te werken en te
ontspannen. 75 procent van de mensen
die in Mechelen werken, woont niet in
de stad. Dat is ver boven het Vlaamse
gemiddelde. Ze gaan niet allemaal
dichterbij komen wonen, maar rekening
houden met verdere groei is echt niet
overdreven. Voorzien in kwaliteitsvolle
woningen en duurzame bereikbaarheid
en bevoorrading is onze plicht als
stadsbestuur.

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 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.
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De kracht van verandering in Mechelen

Belastingen dalen verder, schuldenberg wordt afgebouwd
Bij de recente begrotingsbesprekingen slaagde de N-VA erin om haar verkiezingsbeloftes verder in de
praktijk om te zetten met een serieuze belastingverlaging en de aanpak van de schuldenberg.
Vorig jaar al daalde de onroerende voorheffing en werd de algemene gemeentebelasting van 60 euro per gezin afgeschaft.
“We gaan in 2017 verder op dat elan”,
bevestigt schepen Marc Hendrickx. “We
verminderen de onroerende voorheffing
opnieuw, van 1510 naar 1490 opcentiemen.
En we bouwen de uitstaande schulden
verder af met 13 miljoen euro tegen 2019.”

de eigen werking. Daarnaast verkopen we
ook enkele stadseigendommen. Dankzij
de inkanteling van het OCMW in het

Slim investeren

“De besparing komt er ondanks de
federale taxshift, die de stad minder
inkomsten oplevert”, zegt Hendrickx.
“Toch zal de Mechelaar er niets van
voelen. We besparen immers vooral op

stadsbestuur komen er namelijk enkele
gebouwen vrij.”
“De begrotingscijfers en de rekeningen
tonen bovendien aan dat de veiligheid
van de Mechelaar én de netheid van de
stad voor de Mechelse N-VA essentieel
blijven. Zo investeren we onder meer
in voertuigen, informatica en slimme
camera’s voor de politie”, besluit
Hendrickx.
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Wijk in de kijker

Mechelen Winkelstad
Wie houdt er niet van gezellige en goed uitgeruste winkelstraten? Van een kloppend commercieel hart in het
centrum van de stad? Mechelen als winkelstad op de kaart zetten is voor de N-VA met stip een prioriteit.
Schepen van Lokale Economie Kathleen
Den Roover steekt enthousiast van wal
over de gecoördineerde aanpak van
flink wat projecten. “De beleving in de
binnenstad, de actieve promotie van
Mechelen, voldoende parkeergelegenheid,
een leuk en gevarieerd winkelaanbod,
een aantrekkelijke omgeving … Er zijn
heel wat projecten op til om Mechelen
Winkelstad waar te maken.”

Eerste schepen Marc Hendrickx:
“Het stadsbestuur geeft zelf het goede
voorbeeld en bespaart op zijn eigen
werking.”

‘Hoge nood’ aan openbare toiletten

Meten is weten

Tinelsite, die deels als rotatieparking in
“We zijn overigens al goed bezig”, zegt Den gebruik komt, met 124 plaatsen.
Roover. “Zo telden we liefst 27 procent
meer passanten in de winkelstraten tussen Winkels aantrekken
Schepen Den Roover onderneemt
mei en augustus dan in dezelfde periode
vorig jaar. En in oktober namen studenten daarnaast ook actie om nieuwe winkels
aan te trekken. “In oktober organiseerden
meer dan duizend enquêtes af van
we bijvoorbeeld een infonamiddag voor
shoppers. Waar komen ze vandaan? Hoe
komen ze naar Mechelen? Het doel van dat investeerders en handelaars die kennis
onderzoek is om Mechelen als winkelstad wilden maken met Mechelen. Samen met
te verbeteren en zo aantrekkelijk mogelijk een veertigtal geïnteresseerden ben ik de
te maken. Zo steunen we de handelaars die stad ingetrokken om de Mechelse troeven
te tonen. Zowel shoppers als bestaande
ook in onze stad investeren.”
winkels hebben alleen maar baat bij
de komst van nieuwe handelszaken in
Bovendien gaan er in 2017 drie extra
Mechelen”, weet Den Roover. “Mechelen
parkeergarages open: parking Bruul met
heeft nog heel wat groeimarge als
350 plaatsen, de nieuwe stationsparking
winkelstad!”
met 1 940 plaatsen en de parking op de

Schepen van Openbare Werken Chris Backx gaat onderzoeken of het mogelijk is om op strategische plaatsen in de stad
automatische wc-cabines te plaatsen.
In heel Mechelen zijn er 25 openbare toiletten, waarvan er dertien aangepast zijn voor mensen met
een beperking. Maar na de kantooruren zijn die openbare wc’s meestal gesloten. “Bovendien zijn de
aangepaste toiletten vaak niet voldoende uitgerust om mensen met een beperking op een comfortabele
manier naar het toilet te laten gaan”, zegt gemeenteraadslid Freya Perdaens. Zij kaartte het probleem
aan op de gemeenteraad en stelde voor om wc-cabines te plaatsen die zichzelf automatisch reinigingen
na een bezoek.
Schepen Chris Backx vindt alleszins dat zo’n investering past in de algemene netheid van de stad.
Hij zal bekijken of het mogelijk is om op strategische plaatsen zulke cabines te plaatsen.
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Klaar voor de kerst- en eindejaarsinkopen?
De stad zet opnieuw haar beste beentje
voor om het u supergezellig te maken.

Schepen van Lokale Economie
Katleen Den Roover:
“Mechelen heeft nog heel wat groeimarge
als winkelstad.”

De sprookjesachtige eindejaarsverlichting en de
carrousel op de IJzerenleen doen dromen van een
romantische Kerst en een vredig nieuw jaar. En de
stad sponsort de tombola van de handelaars met
liefst 12 500 euro aan Mechelenbonnen. Wij doen
alvast onze inkopen in Mechelen!

Gemeenteraadslid Freya Perdaens: “De openbare toiletten aan het stadhuis gaan om 17 uur op slot.”

Wateroverlast in
Mechelen: wie is
verantwoordelijk?
Op de eerste verjaardag van het
globaal actieplan tegen wateroverlast
vroeg gemeenteraadslid Anne
Delvoye in de gemeenteraad naar een
stand van zaken. “Want vaak is het
onduidelijk wie verantwoordelijk is bij
wateroverlast”, aldus Delvoye.
Schepen van Openbare Werken
Chris Backx antwoordde op haar
vraag dat de stadsdiensten het beste
geplaatst zijn om de bezorgdheden
van Mechelaars aan te kaarten in het
overleg met de bevoegde instanties.

mechelen@n-va.be

Schepen Chris Backx en gemeenteraadslid
Anne Delvoye: “Niet alleen de stad is
verantwoordelijk bij wateroverlast.”

“Want ook instanties als Aquafin,
Waterwegen en Zeekanaal en VMM
spelen een belangrijke rol”, zegt Anne
Delvoye.
“We hebben de voorbije maanden
zowel met Aquafin, Polder Willebroek,
Vlaams Gewest en provincie als met

particulieren oplossingen uitgewerkt.
De belangrijkste realisatie is het
tienjarige raamcontract voor het
ruimen van kolken en rioleringen”,
zegt Backx. Daarnaast worden
er infrastructurele maatregelen
voorbereid. “In 2017 starten onder
meer de rioleringswerken in de
Hogeweg in Battel. En voor de
Molenstraat in Leest kwam er,
in overleg met de bewoners, een
oplossing op korte termijn door een
wal aan te leggen.”
Wie problemen met wateroverlast of
rioleringen wil melden, kan daarvoor
terecht op www.mechelen.be/meldingen
of telefonisch op het gratis nummer
0800 20 800.

Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Mechelen
nodigen u en uw familie van harte uit op onze
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Kerstreceptie
met gastspreker

minister van Financiën Johan Van Overtveldt
op zaterdag 17 december 2016 van 14.30 tot 17 uur
Hof de Merode

ingang via F. de Merodestraat

Mechelen

facebook.com/nvamechelen
@NVA_Mechelen
Meer info: tel. 015 67 60 20 mechelen@n-va.be www.n-va.be/mechelen
Gratis toegang
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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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