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5 redenen om N-VA te stemmen
  U moet zich bovenal veilig voelen in Mechelen. Daarom bouwt 
de N-VA een echte veiligheidscultuur uit.

  N-VA Mechelen werkt aan een stad waar we elkaar de hand 
reiken en elkaar verstaan.

  De stadsschuld moet naar beneden. Want per slot van rekening 
gaat het om úw centen. 

  Wij verdedigen de Vlaamse normen en waarden. Zodat u zich 
thuis voelt in Mechelen.

  Werk en een eigen woning hebben is uw beste verzekering 
tegen armoede.

Nieuwsgierig naar hoe we dat realiseren?  
Lees ons volledige verkiezingsprogramma op www.n-va.be/mechelen

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

“

“

Kies voor een veilig thuis in 
een welvarend Mechelen.
Stem op 14 oktober  
voor de N-VA.

Freya Perdaens 
Lijsttrekker 
Uw kandidaat-burgemeester

Freya

FreyaPerdaens

freya.perdaens@n-va.be

Freya Perdaens

@FPerdaens

@freyaperdaens
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/mechelen
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Onze speerpunten

 NVAMechelen      @NVA_Mechelen

Veilige stad
 
Als Mechelaar moet je je veilig voelen in je stad. Enkel zo 
kunnen we komen tot een aangename, leefbare en warme 
stad waar iedereen zich thuis voelt.

Dat pakken we samen met alle inwoners aan. Jullie zijn 
onze ogen en oren. Jullie kennen de problemen van de buurt. 
Daarom blijven we inzetten op Buurtinformatienetwerken 
(BIN).

We gaan per dorp en wijk na welke problemen er zijn. Zo 
kunnen we onze politieagenten beter inzetten en mensen 
samenbrengen waar dat nog te weinig gebeurt.

Voor haatpredikers komt er een onverbiddelijke nultolerantie. 
Verenigingen die met hen samenwerken worden aangepakt 
en zo nodig vervolgd.

Vlaamse stad
 
Nieuwkomers moeten onze gemeenschappelijke toekomst 
delen, niet hun verleden afwerpen. Het spreekt voor zich dat 
zij snel Nederlands leren zodat we elkaar kunnen verstaan.

Mechelaars leven helaas nog te veel naast mekaar in plaats 
van samen met elkaar. De N-VA is tegen segregatie en voor 
integratie. Daarom blijven we onze Vlaamse normen en 
waarden verdedigen. Een islamschool hoort niet thuis in onze 
stad. En we houden ook vast aan het boerkiniverbod in onze 
zwembaden.

De overheid moet neutraal zijn. Daarom pleiten wij voor een 
verbod op religieuze tekens in de stadsdiensten en aan de 
loketten.

De voertaal in Mechelen is en blijft het Nederlands. We 
zetten het Taalactieplan verder en in het onderwijs is er geen 
plaats voor een thuistaal. De Nederlandse taal verbindt ons 
allemaal.

Veiligheid is een absolute prioriteit voor de N-VA

De N-VA is tegen segregatie en voor integratie
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Veilig thuis in een welvarend Mechelen

Financieel gezonde stad
 
Mechelen is de voorbije jaren alleen maar mooier geworden. 
Nu is het tijd om de stad ook financieel gezond te maken. 
We moeten de stad beheren als een goede huisvader. De 
Mechelaars én hun kinderen en kleinkinderen moeten op 
beide oren kunnen slapen. 

We moeten slimmer investeren en alleen daar waar 
nodig: in veiligheid, in netheid en het onderhouden van de 
infrastructuur. We geven niets meer uit wat we niet hebben. 
Tenslotte gaat het om uw centen.

We moeten als stad niet alles zelf doen. We spreken 
verschillende partners aan om ons beleid mee vorm te geven.

De opbrengst van de verkoop van patrimonium gaat volledig 
naar schuldafbouw.

Mobiele en bereikbare stad
 
Voor de N-VA zijn alle vervoersmiddelen gelijkwaardig. Wij 
zijn geen voorstander van een ‘fiets of niets’-beleid.

De auto is een essentieel vervoersmiddel voor gezinnen met 
kinderen, mensen die minder goed te been zijn, bezoekers 
en heel wat werkende mensen. Daarom breiden wij de 
autoluwe zone niet verder uit en verhogen we het aantal 
parkeerplaatsen in Mechelen en de dorpen en wijken.

We maken binnen onze vervoersregio werk van goed 
openbaar vervoer naar de dorpen en de belangrijkste 
Mechelse locaties zoals het nieuwe ziekenhuis, de Nekker, het 
kerkhof, het stadscentrum en Technopolis.

Verkeersveiligheid is ieders verantwoordelijkheid. Ook 
die van de zwakke weggebruiker. We moedigen fietsers en 
voetgangers dan ook aan om zich hoffelijk en veilig in het 
verkeer te begeven.

Mechelen moet financieel gezond worden

Voor de N-VA zijn alle vervoersmiddelen gelijkwaardig
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Hoe stemt u het best?
Door bij alle kandidaten het bolletje in te kleuren. Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

 1. PERDAENS Freya

 2. HENDRICKX Marc

 3. SELLESLAGH Yves

 4. HOPF Kerstin

 5. KUCAM Melikan

 6. DELVOYE Anne

 7. SWINNEN Barry

 8. SMITS Bert

 9. VAN DEN BOSSCHE Rita

 10. HELLEMANS Frank

 11. SYMONS Sharon

 12. GEYS Arnout

 13. KERO Monique

 14. STARITZKY Rayssa

 15. MKRTCHYAN Vagik

 16. VERLINDEN Stien

 17. VIVIJS Joris

 18. ROMBAUTS Guido

 19. SOURDEAU Roosje

 20. KURUM Christine

 21. POELS Michel

 22. DE ROUCK Dieter

 23. DE RYCKE Erik

 24. DOMS Wesley

 25. POPPE Nele

 26. STEVENS Tessa

 27. GODERIS Christel

 28. JANSSENS Koen

 29. DE CRÉE Carl

 30. MERTENS Natacha

 31. VAN MIRLO Junior

 32. VANDERKERKEN Ilse

 33. HENDRICKX Wendy

 34. MYLLE Sophie

 35. MAES Kaat

 36. MASSANT Kris

 37. VERMAERCKE Karl

 38. CABUS Peter

 39. ROSSAERT Cathy

 40. DE ROOSTER Wim

 41. VERBERGT Jan

 42. DEN ROOVER Katleen

 43. VAN OVERTVELDT Johan

Een sterke ploeg voor Mechelen

Melikan
Kucam 
5de plaats

Yves
Selleslagh
3de plaats

Marc
Hendrickx
2de plaats

Johan
Van Overtveldt
Lijstduwer

Katleen
Den Roover
42ste plaats

Freya
Perdaens
Lijsttrekker

Kerstin
Hopf
4de plaats

LIJST

2

VERHAEVEN
Eddy
3de plaats 
provincie

HAH 8 oktober.indd   4 25/09/2018   12:02:22


