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MECHELEN Voluit!
WERKEN AAN VELE ONDERWIJSUITDAGINGEN
Weet
jij het?

V.U.: Karl Vermaercke - Lange Nieuwstraat 87 - 2800 Mechelen - mechelen@n-va.be

• In Mechelen wordt al eeuwen
recht gesproken. Waar zegt men
zo nog steeds ‘mir ginn op
Mecheln’ om uit te drukken dat
men het recht tot het uiterste zal
uitputten?
• Naast het stadspoppentheater
zijn er in Mechelen ook twee
professionele theatergezelschappen die zich richten op kinderen
en jeugd. Ken jij hun namen?
• Weet jij twee plaatsen te benoemen waar N-VA Mechelen tijdens
de feestdagen een bord met de
beste wensen heeft geplaatst?
Stuur jouw antwoorden naar:
mechelen@n-va.be
of per briefkaart naar
Lange Nieuwstraat 87, Mechelen

Winnaar van
Weet Jij Het november 2014:
Julie Rens
Battenbroek 14
2800 Walem-Mechelen

Schepen van Onderwijs Marc Hendrickx probeert het Mechelse onderwijs te
ondersteunen in de vele uitdagingen waar het mee geconfronteerd wordt. Zo
vragen onder meer de capaciteitsproblematiek en een goede kennis van het
Nederlands permanente aandacht. Maar daar stopt het niet. Recent nam
Mechelen met ‘School in Zicht’ en KiVa bijkomende initiatieven rond concentratiescholen en pesten.

Goede sociale mix
Het project ‘School in zicht’ heeft tot doel de
sociale mix in onze scholen te verbeteren door
het belang van de buurtschool te herwaarderen. ‘School in zicht’ wil jonge ouders aanmoedigen om te kiezen voor een buurtschool
opdat die scholen een betere afspiegeling vormen van de buurtbewoners. Zo kunnen we
spreken van een gezonde mix, in plaats van
een ‘concentratie’.

Pesten voorkomen en bestrijden
KiVa is een van origine Fins anti-pestprogramma voor het basisonderwijs. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten
en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren.
Dit eerste wetenschappelijk onderbouwde
antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen aan de slag kunnen gaan, is vernieuwend en attractief.

Mechelen neemt
initiatieven om de
schoolomgeving beter
en aangenamer te maken
voor alle leerlingen.

Het werkt op twee sporen: het voorkomen én het aanpakken van pestproblemen.
Bovendien sluit het aan bij de eindtermen van het lager onderwijs. Daar zetten
we met het stadsbestuur graag onze schouders onder.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:

N-VA-pastadag
19 april 2015
Zaal ‘Vrolijke Vrienden’, Hombeek
www.n-va.be/mechelen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Eerste BIN in Mechelen-Zuid
Na jarenlang voorbereidend werk werd in januari het langverwachte buurtinformatienetwerk (BIN) in Mechelen-Zuid in het leven geroepen. Binnen de
afgebakende spie van de Vrijgeweidestraat tot de Uilenmolenweg, vormt zich
een netwerk waar iedereen vrij bij kan aansluiten. Dit pilootproject werd georganiseerd vanuit de stad en is de eerste stap naar het opstarten van verschillende BIN’s in Mechelen.

Een buurtinformatienetwerk verhoogt
het veiligheidsgevoel.
Danielle Van Neck,
voorzitter commissie Veiligheid

Een BIN heeft als driedelig doel:
• Het veiligheidsgevoel verhogen
• Sociale controle bevorderen
• Preventie-tips verspreiden
Meer info op: www.besafe.be/bin
… de sinds kort ingevoerde omhaling
van de roze zak er kwam op initiatief
van onze fractie? Bart De Nijn en Rita
Van den Bossche werkten samen het
voorstel uit.

Wist je dat …
… de verkoop van zelfgebakken koekjes op onze eindejaarsreceptie
260
euro
opbracht voor de vzw MSA?
Hartelijk dank aan de initiatiefnemers, de bakkers en de
kopers!

ANDY HOFER:

Mechels manusje-van-alles

… onze schepenen en gemeenteraadsleden de hoogste aanwezigheidsgraad
van alle fracties halen op de zittingen
van de gemeenteraad? Het is uitzonderlijk dat er eens iemand ontbreekt.

LID IN
DE KIJKER

Andy Hofer werd lid van de N-VA in 2007. Toen was dat nog
geen vanzelfsprekendheid. Maar het was zijn overtuiging en het
vertrouwen in de toen erg jonge partij, die hem over de streep trokken.

Zijn Vlaams gezindheid kan hij niet onder stoelen of banken steken. Daarom werd
Andy ondertussen ook bestuurslid van de Mechelse afdeling. De meeste leden kennen
hem als ‘manusje-van-alles’. Hij staat steeds in voor de technische organisatie en ondersteuning van activiteiten.
Daarnaast is hij ook actief binnen de werkgroep sport en het dagelijks bestuur. Naast
zijn politieke activiteiten zet Andy zich ook in voor sociaal werk in onze stad.

De jongerenploeg is op zoek naar actieve leden om te helpen bij de organisatie van activiteiten.
Meer weten of lid worden?
Surf naar www.jongnva.be/mechelen
of vind hen leuk op www.facebook.com/jongnvamechelen.

mechelen@n-va.be

Stadsbegroting: drie doelstellingen bereikt
dalen van 1 550 naar 1 510. In 2017 kunnen deze – als alles
meezit – nog verlagen naar 1 480.
De 50 euro forfaitaire gemeentebelasting op bedrijfsruimte
die ongeveer 2 000 Mechelse kleine zelfstandigen betalen,
bestaat vanaf 2017 niet meer.
Daarenboven bespaart de stad nogmaals 3 miljoen euro op
haar eigen werking. Het resultaat is dat elk doorsnee gezin
in Mechelen ongeveer 90 euro per jaar minder betaalt.

Meer investeringen

De ﬁnanciële resultaten van de
bestuursploeg liegen er niet om.
Eind 2014 keurde de gemeenteraad de stadsbegroting
voor 2015 en de meerjarenplanning goed. Sommigen knepen ongelovig in hun arm, maar het is wel degelijk waar:
de belastingen dalen, de investeringen worden opgetrokken én de historische schuld wordt afgebouwd.
Vlak na de vorige lokale verkiezingen greep het stadsbestuur in. Toeval of niet, maar het was net toen de N-VA
aan het roer kwam, dat men de tering naar de nering zette.
Het is door deze directe aanpak dat nu een ‘wonderbegroting’ voorgesteld kan worden aan de Mechelaar.
Er waren uiteraard enkele meevallers. Zo was er de eenmalige
indexsprong, de brandweerhervorming en het feit dat de pensioenfactuur niet integraal naar de steden en gemeenten gaat.
Maar we creëerden zelf ook efficiëntiewinsten, zoals de
samenwerking tussen het Sociaal Huis (het voormalige
OCMW) en de stadsdiensten en de samensmelting van de politiezones van Willebroek en Mechelen, om zo meer en betere
politiezorg te krijgen voor minder geld. De resultaten liegen
er niet om.

Minder belastingen
Evolutie van opcentiemen in Vlaamse steden (in procent)
1.
Mechelen (*)
-7
6.
Aalst (*)
+20
2.
Antwerpen (*)
0
7.
Leuven
+21
3.
Sint-Niklaas (*)
0
8.
Gent
+23
4.
Kortrijk (*)
+13 9.
Oostende +25
5.
Brugge
+14 10. Genk
+28
(*) N-VA in de bestuursmeerderheid

In 2016 wordt de algemene gemeentebelasting van 60 euro
per gezin (40 euro per alleenstaande) afgeschaft. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen volgend jaar

www.n-va.be/mechelen

Dit alles betekent niet dat Mechelen minder investeert in
het openbaar domein. Integendeel, de stad investeert de
volgende jaren gemiddeld 48,8 miljoen euro. Naast het gebruiksgemak van de Mechelaar komen deze investeringen
ook de lokale economie, toerisme en werkgelegenheid ten
goede. De investeringen worden daarenboven rechtvaardig
verdeeld over binnenstad, wijken en dorpen.

Schuldafbouw
Een schuldratio van 1,5
is ideaal voor een stadsbestuur. Met 1,6 op ’t einde
van de rit, doet Mechelen
het niet slecht. Met deze
begroting daalt in 2015 de
kost per inwoner voor de
uitstaande schuld van 67
naar 60 euro.

BART DE NIJN, N-VA-schepen van
Openbare Werken, investeert meer
in Mechels openbaar domein.

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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