
Mechelen telt 80 000 inwoners en heeft al bijna negen jaar slechts één openbaar
zwembad. Ter vergelijking: Antwerpen heeft elf zwembaden voor 470 000 

inwoners …
Het huidig stadsbestuur besteedt het Mechels belastingsgeld blijkbaar liever aan
jeugdgevangenissen en abortusklinieken dan aan een kerntaak zoals genoeg zwem-
capaciteit. 

“Gelukkig voor de Mechelaars wil de
provincie helpen”, zegt provinciaal
gedeputeerde Bart De Nijn (N-VA).
“Zwembaden bouwen is geen kern-
taak van de provincie, maar de pro-
vincie Antwerpen baat een sport- en
recreatiecentrum uit aan De Nekker,
waar je nu alleen in zomer kan
zwemmen. In de toekomst zal dat
ook in de winter kunnen. De provin-
cie zal maar liefst 14 miljoen euro
investeren in de bouw van een
hypermodern zwembad vlak naast
de sporthal van De Nekker.”
De provincie investeert ook in het project omdat drie gemeenten de handen in
elkaar slaan. Het zwembad is immers vooral bestemd voor de inwoners, scholen en
verenigingen van de drie gemeenten Mechelen, Bonheiden en Putte. De uitbatings-
kosten van het zwembad zullen door de keuze van het bouwconcept bovendien tot
een minimum beperkt worden. 

Momenteel loopt er een wedstrijd o.l.v. de
Vlaamse Bouwmeester. De planning voorziet
dat de architecten de concrete plannen tekenen
in 2010 en dat de nodige vergunningen ver-
kregen worden. In 2011 zou men beginnen
bouwen. Het is geen eenvoudig project, want
het sport- en recreatiepark blijft tijdens de wer-
ken toegankelijk voor het publiek. De voorbije
mooie zomer was trouwens een topperiode
voor De Nekker, dat zich verder ontpopt als
een van de meest attractieve plekken in onze
stad.

Bart De Nijn
Provinciaal gedeputeerde

De Mechelse 
N-VA-mandatarissen 

Marc Hendrickx
(Vlaams parlementslid 
en gemeenteraadslid), 

Kathleen De Wolf 
(OCMW-raadslid) en 

Bart De Nijn 
(Provinciaal gedeputeerde) 

wensen u alvast een 
fantastisch nieuw jaar.

Mechelen
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Een nieuw zwembad voor Mechelen

V.U. Kerstin Hopf
Patrijzenstraat 9     2811 Leest

Sterker Sterker 
Vlaanderen, Vlaanderen, 
minder crisisminder crisis

UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE

Het bestuur en de mandatarissen
van N-VA Mechelen

nodigen u van harte uit voor

gratis hapjes en drankjes, 
muziek en (korte) toespraken

NIEUWJAARSRECEPTIE
op zondag 31 januari 2010 

van 11.00 tot 14.00 uur

in Zaal ”Vrolijke vrienden”
wijk “Heike” 

(Hombeek-Mechelen)
Iedereen is welkom!

De provincie investeert 14 miljoen euro 
in een hypermodern zwembad aan 
De Nekker
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Op 23 november was minister Philippe Muyters
te gast bij N-VA Mechelen. Als zwaargewicht in

de Vlaamse regering kreeg hij na de verkiezings-
overwinning van de N-VA een rits
bevoegdheden: Financiën en Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
Daarmee beschikt de N-VA over de
bevoegdheden om haar speerpunten te
verwezenlijken. Wij blijven dus werken
aan ”Sterker Vlaanderen, minder crisis”!

Mechels N-VA-volksvertegenwoordiger
Marc Hendrickx stelde minister
Muyters voor aan een heterogeen gezel-
schap van leden én niet-leden. Meer dan
tachtig geïnteresseerden wilden op deze
natte en winderige avond luisteren, vra-

gen stellen en in discussie gaan met minister
Muyters. Moderator en Mechelaar Sven Van
Haezendonck (Gazet van Antwerpen) toonde aan
dat  hij niet alleen de plaatselijke politiek onder de
knie heeft en leidde het debat in goede banen.
Een gesmaakte receptie in Hotel Montreal sloot deze
meer dan succesvolle Mechelse N-VA-actie af.

WVA

Recent gingen hier en daar stemmen op om voor
Vlaanderen een andere hoofdstad te kiezen. Een
echte Vlaamse stad, waar Nederlands de enige
bestuurstaal is. Naast Antwerpen werd ook
Mechelen genoemd. Niet zo gek: de minder piep-
jongen onder ons herinneren zich wellicht de platen
“Zetel van de Nederlandse Cultuurraad” aan de
Mechelse stadsranden in de jaren zeventig, ten tijde
van de prille Vlaamse culturele autonomie. 

SLECHTS TWEE AMBASSADEURS KENNEN
NEDERLANDS
Of het ooit zover komt, laten we hier in het midden.
Maar de Nederlandse ambassadeur in Brussel zou
in een interview met een reporter Koen Molenaar in
van Gazet van Antwerpen niet meer het volgende
kunnen verklaren:
“Door de taalverwantschap word je als Nederlander
sneller opgenomen. Naast de Israëlische ambassa-
deur ben ik de enige die vloeiend Nederlands
spreekt. Ik kan de Vlaamse media volgen en ik denk
dat ik daardoor méér weet dan collega’s die alleen
Le Soir lezen. In een affaire zoals B-V-H is er een
duidelijk verschil in appreciatie. Dat maakt het voor
mij extra aardig. “
Het is wel wat vreemd het woord ‘aardig’ te koppe-
len aan de kwestie B-H-V, wat in wezen kenmerken
heeft van een culturele genocide. In ieder geval zijn
we benieuwd of in Den Haag - een echte
Nederlandse stad, waar Nederlands de enige
bestuurstaal is - dezelfde verhoudingen gelden
inzake taalkennis van ambassadeurs. 

Jan Stevens
N-VA Mechelen

Philippe Muyters gaat voor 
“Sterker Vlaanderen, minder crisis”

Mechelen hoofdstad van Vlaanderen?

Op uitnodiging van N-VA Mechelen ging Vlaams
minister Muyters in debat met de talrijke aanwezigen
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In de jaren zeventig
was Mechelen de
Zetel van de
Nederlandse
Cultuurraad
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Mechelen communiceert in het Arabisch

Steun voor reïntegratie… 
of voor structurele OCMW-steuntrekkers?

Kunt u het zich inbeelden dat onze stad haar 
officiële communicatie voert in de taal van de

diverse etnische gemeenschappen die Mechelen telt?
Dat de vele tientallen en tientallen nationaliteiten die
onze stad rijk is bediend worden in hun moedertaal?  

Dat is nochtans waar Mechels schepen Salmi aan mee-
werkt. De schepen liet immers niet enkel een
Nederlandstalige folder opmaken over het offerfeest
maar ook een ... in het Arabisch. 

Salmi doet zo alle inspanningen teniet die de Vlaamse
overheid doet op het vlak van inburgering. Het is een
belediging voor hen die wel Nederlands leren. En het
is een verkeerd signaal voor zij die dat niet willen.  

N-VA-gemeenteraadslid Marc Hendrickx fulmineerde
zwaar tegen deze verdoken vorm van “Eigen volk
eerst”. Hij heeft inmiddels klacht neergelegd tegen
schepen Salmi en de
Gouverneur, en bij de
Vlaamse minister van
Inburgering en Binnenlands
Bestuur.

Marc Hendrickx
Gemeenteraadslid

Vlaams parlementslid

Dat is de vraag waar de raadsleden en maat-
schappelijk assistenten van het OCMW zich bij
elke steunaanvraag weer over moeten buigen.
Jammer genoeg kunnen we voor de eerste groep
niet genoeg doen. Want mensen die door een tij-
delijke tegenslag in een negatieve spiraal terecht
komen, moeten we met alle middelen onder-
steunen om weer zelfstandig verder te kunnen. 

De tweede groep, die van structurele OCMW-
steuntrekkers, is jammer genoeg groot. Bij een
gezin waar vader, moeder, broers en zussen een
leefloon of werkloosheidsvergoeding ontvan-
gen, kan je je elke keer weer afvragen of zij niet
gewoon onder-
steund worden in
hun intentie om
te leven op kosten

van de maatschappij. Deze groep moeten we sterk opvolgen want als die te groot
blijft of wordt, komt de betaalbaarheid van onze sociale vangnetten in het
gedrang. En daardoor blijft de eerste groep dan weer te veel in de kou staan. 

Als OCMW-raadslid kijk ik steeds naar de geest van de wet en leg ik me niet neer
bij de letter van de wet. Wij bekijken dit samen met N-VA nationaal zodat er op
federaal vlak actie kan ondernomen worden.

Kathleen De Wolf
OCMW-raadslid
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 i

n
te

rn
e 

ge
br

u
ik

 v
an

 d
e

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. 

D
e 

w
et

 v
an

 
8 

de
ce

m
be

r 
19

92
 in

 v
er

ba
n

d 
m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g
va

n 
de

 p
er

so
on

lij
ke

 le
ve

ns
sf

ee
r 

te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 d
e

ge
ge

ve
n

sv
er

w
er

ki
n

g 
vo

or
zi

et
 t

oe
ga

n
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n
 o

f 
he

t 
ve

rw
ij

de
re

n
 

er
va

n
.

�

Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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