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MECHELEN

Voluit!

N-VA Mechelen
wenst u een
vreugdevol 2016!

Drie jaar verandering, drie jaar vooruitgang
Beste Mechelaar,
Goed drie jaar geleden gaf u de N-VA een duidelijk
mandaat om mee deze stad te veranderen. We gingen
de uitdaging aan en stapten in het stadsbestuur. En de
vooruitgang is nu al te merken!

V.U.: Karl Vermaercke, Lange Nieuwstraat 87, 2800 Mechelen

Onder impuls van de N-VA gingen de belastingen niet
omhoog. Integendeel, vanaf nu zullen ze jaarlijks
verlagen! Efficiënt.
We legden de Bruul (en andere straten) toegankelijk en
mooi aan. Geen hobbelige kasseien of hoge borduren
meer. Toegankelijk.
Wie het echt nodig heeft, kan op steun rekenen. En anderstaligen van alle leeftijden worden aangespoord om
Nederlands te leren. Sociaal en rechtvaardig.
Mensen worden ondersteund om hun straat of wijk kleur
en stem te geven. De roze vuilniszak wordt opgehaald,
de eerste BIN’s gingen van start. En de politie en brandweer werden versterkt in samenwerking met de buurgemeenten. Sterk en gedragen bestuur, met een
luisterend oor voor een betrokken gemeenschap.

www.n-va.be/mechelen

Duidelijke voorbeelden van de kracht van verandering,
die ook in Mechelen de motor van vooruitgang werd.

WERK IS NOG NIET GEDAAN
Maar er blijft nog werk op de plank. Zo moet de
schuldenlast uit het verleden verder omlaag. En we
willen de aantrekkingskracht van onze handelszaken
verder verbeteren. Maar ook omgaan met de verwachte
bevolkingsgroei en de druk van de mobiliteit zullen nog
moeilijke keuzes vergen.
Daarvoor kunt u blijven
rekenen op de N-VA.
Blijf vooral niet aan de
kant staan. Doe mee en
maak de vooruitgang mee
waar, in je straat, dorp of
wijk. In Mechelen en in
Vlaanderen.
Een deugddoend 2016
gewenst!

Karl Vermaercke
Voorzitter

Jeugdig enthousiasme op de gemeenteraadsbanken

Op de gemeenteraad van januari
legde Freya Perdaens de eed af als
kersvers gemeenteraadslid in onze
fractie. Met haar 26 lentes is zij
het jongste raadslid op de banken,
maar dat ziet zij allerminst als een
gebrek.
“Onze fractie is een van de meest
evenwichtige op gebied van
leeftijd. Het maakt dat we de
punten doornemen met oog voor
elke leeftijdsgroep. En dat is goed
voor alle Mechelaars”, meent Freya,
die de afgelopen drie jaar werkte
voor de Mechelse N-VA-schepenen.
Ze hoopt dat die ervaring haar
ook helpt bij haar werk in de
commissies Samenleving en

Veiligheid, Financiën en Algemene
Zaken.

Op vlak van diversiteit en onderwijs zetten we
de trend al in 2013. Onze maatschappij wordt
er niet gemakkelijker op. Ook in 2016 staan we
voor verschillende uitdagingen in onze diverse
samenleving. Maar ook dit jaar zien wij de sleutel in
taalverwerving.

“Ik heb me in die drie jaar goed
kunnen inwerken. Ik ken het
klappen van de zweep al, hoewel het
van op de raadsbanken ongetwijfeld
toch net iets anders verloopt. Maar
voorbereid ben ik zeker.”
Als geboren en getogen
Maneblusser groeide ze op in wijk
Nekkerspoel, maar het voorbije jaar
verhuisde ze met haar man naar
Hombeek: “We wonen er nog maar
net, maar ik ben er toch mijn hart al
verloren. Het ritme is daar anders,
minder gejaagd dan waar ik
opgroeide. En dat bevalt me wel!”

Onze fractie is een van de
meest evenwichtige op gebied
van leeftijd.
Raadslid Freya Perdaens

N-VA Mechelen de
wereld rond

Digitale documenten: niet
langer toekomstmuziek

Onze boodschap beroert
ook mensen ver buiten de
stadsgrenzen. Zo werd Lieve
Huwels uit Canada, hier op
bezoek bij haar moeder, ons
verste lid. Welkom Lieve!

In 2016 lanceert Mechelen het pilootproject
‘online betalen voor overheidsdocumenten’,
waarbij de Mechelaar documenten online
zal kunnen aanvragen en
betalen. “Tegen 2018 plannen
we dat de Mechelaar alle
overheidsdocumenten via digitale
weg kan afhandelen, zonder nog
naar het Huis van de Mechelaar
Zit je met een vraag?
te moeten komen”, zegt schepen
Heb je wat te melden?
Katleen Den Roover.
Spring dan zeker eens binnen in

Wil u net als Lieve
lid worden van
de N-VA, geef
dan een seintje
aan onze ledenverantwoordelijke
Walter Swinnen:
walter.swinnen@n-va.be
0473 73 03 63.

Nieuws op wielen
In 2016 plant de stad heel wat
aanpassingen voor gemotoriseerde
voertuigen. En dat dankzij de inzet
van gemeenteraadslid Jan Verbergt.
Jan pleitte in en naast de
gemeenteraad de afgelopen jaren
vurig voor parkeerplaatsen aan
de Grote Markt voor motorrijders.
“Motorrijders plaatsen hun voertuig
niet graag ver buiten zicht”,
verklaart hij. “Aan een motorfiets is
het gemakkelijk om vandalenstreken
uit te halen. De bestuurders rekenen
op sociale controle als hun voertuig
goed zichtbaar staat geparkeerd.”

mechelen@n-va.be

Marc Hendrickx: “Diversiteit en onderwijs gaan hand in hand”

“Met het taalactieplan zorgen we voor optimale kansen
op school en de arbeidsmarkt voor iedereen. Want het
beheersen van het Nederlands is van prioritair belang
om deel uit te maken van onze Mechelse samenleving,”
aldus schepen van Diversiteit en Onderwijs Marc
Hendrickx.

PESTEN EN STRESS BIJ SCHOLIEREN BESTRIJDEN
Ook in klassen blijven we ingaan tegen pijnpunten.
De opmars van sociale media brengen nieuwe vormen
van pesten en stress met zich mee. Maar ook andere

“Voor wie dat wenst blijven de
deuren van het Huis van de
Mechelaar open. Opgelet: we werken
nu op afspraak. Maak je afspraak via
de webstek van de stad.”

Désiré Boucherystraat 1,
Mechelen
telefoon: 015 67 60 20

Deze komen er nu. In 2016
onderzoekt de stad of het
parkeerplaatsen kan voorzien aan de
Post naast de Grote Markt.

In een eerste fase zoekt de stad nu
een geschikte locatie voor deze
hippe vakantievoertuigen.

Sinds 1 december is Chris
Backx in Mechelen als
schepen bevoegd voor
openbare werken. Hij is
van plan de netheid in
de stad nog op te drijven
en volop in te zetten op

het degelijk onderhoud
van fiets- en voetpaden.
Daarom lanceren we
begin dit jaar de WAPteams (weekend- en
avondploegen) die het
openbaar domein elke dag
tot 20 uur – ook tijdens de
weekends – proper houden.
“In 2016 investeren we
2,5 miljoen euro om de
netheid van de straten te
optimaliseren met onder
meer de aankoop van zes

nieuwe gluttons waarmee
vuil wordt opgezogen, extra
uitrusting voor nat vegen en
een machine om kauwgum
en graffiti te verwijderen.

Voorts vormt de aanpak
van de wijk Nekkerspoel
dit jaar een prioritaire
uitdaging met daarbij de
heraanleg van de Grote
Nieuwedijkstraat
Daarnaast is zo’n 1,7 miljoen (940 000 euro). En voor
vrijgemaakt voor het
de renovatie en uitbreiding
bestrijden van wateroverlast van Cultuurhuis Leliëndael
in Hombeek en werken
in Hombeek is
we in overleg met Aquafin
1,65 miljoen opzijgezet.
aan een oplossing voor de
De Hombekenaars konden
wateroverlast aan de Baron vorig jaar nog zelf mee
Empainlaan in Battel,” geeft beslissen wat er met hun
Backx mee.
cultuurhuis zou gebeuren.

Katleen Den Roover:
“Mechelen is en blijft een winkelstad”
Het uitbouwen van Mechelen als
winkelstad blijft een speerpunt
voor het stadsbestuur. Met oog
op een totaal belevingsconcept
wordt een stadsbreed plan ter
ondersteuning van ‘Mechelen
Winkelstad’ uitgerold.

OOK KAMPEERWAGENS WELKOM IN
MECHELEN
Maar daar stopt het goede nieuws
niet, ook voor kampeerwagens
onderneemt de stad in 2016 stappen.
Op aansporen van Jan werd immers
budget vrijgemaakt voor een
water- en stroominstallatie voor
kampeerwagens.

Tot slot zetten we in op een aanzienlijke verhoging van
het aantal kinderopvangplaatsen in Mechelen.
“We lokken jonge gezinnen
naar Mechelen. Evident
dat we dan ook onze
verantwoordelijkheid
nemen om hen te bieden
wat zij nodig hebben”,
aldus Hendrickx.
Marc Hendrickx,
schepen van Diversiteit
en Onderwijs

Chris Backx:
“Een propere en onderhouden stad voor elke Mechelaar”

Spring eens
binnen

ons afdelingssecretariaat!

maatschappelijke fenomenen maken het stresserend
voor jongeren om op te groeien. “We trekken maar liefst
254 000 euro uit om jonge Mechelaars te ondersteunen
bij hun ontwikkeling en te wapenen tegen negatieve
invloeden”, geeft Marc Hendrickx nog mee.

Er komen bijkomende
parkeerplaatsen voor
motorrijders.
Raadslid Jan Verbergt

“Op de agenda van 2016 staan
de heraanleg en herwaardering
van de Desiré Boucherystraat,
Blauwhondstraat, Borzestraat en
Geitestraat”, weet schepen Katleen
Den Roover. “Nog dit jaar start
de bouw van de ondergrondse

www.n-va.be/mechelen

parking Hendrik Speecqvest en
optimaliseren we de trajecten van de
stadspendel.”

BUURTWINKEL OF ONLINE SHOPPEN:
KEUZE GENOEG!
We investeren verder in een
leveringsdienst van aankopen
aan huis en op locatie via een
pakjesautomaat. Zo maken we
winkelen nog gemakkelijker en
aangenamer. We optimaliseren
het bestaande overlegplatform
tussen stad , handel en horeca. Ook

in de dorpen en wijken moet er
overleg zijn met de handel. Dit is nu
onbestaande en daar maken we werk
van in 2016.

Drie jaar N-VA: wat hebben wij voor u gedaan?
Al drie jaar bestuurt N-VA Mechelen mee de stad van
de Maneblussers, uw stad. In die tijd bereikten we heel
veel. Wat niet wil zeggen dat we nu op onze lauweren
gaan rusten. Bij wijze van tussenstand bezorgen we
u een greep uit onze verwezenlijkingen. En tegelijk
maken wij u een belofte: dit was nog maar het begin!

SPORT

BELASTINGVERLAGING

Een eerste maatregel die we allemaal in onze geldbeugel
zullen voelen, is er meteen een van formaat. Niet alleen
schaffen we de forfaitaire gemeentebelasting af (60 euro
voor gezinnen en 40 euro voor alleenstaanden), we
verlagen ook de opcentiemen van 1550 nu naar 1510 in
2016. In totaal betekent dit een lastenverlaging van 2,3
miljoen euro voor de Mechelaars, de grootste daling in
decennia. Dalende lasten: het was een belofte uit ons
verkiezingsprogramma.

EEN SLANKERE OVERHEID

Bij het aantreden van deze coalitie werd onmiddellijk
gesneden in eigen vel. Overbodige subsidies werden
geschrapt en allerhande uitgaven resoluut afgeschaft. Als
we van de Mechelaars een inspanning vragen, moeten we
zelf het goede voorbeeld geven.

mechelen@n-va.be

De N-VA staat voor een echt ‘sport voor allen’-beleid: de
stad moet de omstandigheden scheppen waarin alle
Mechelaars (zowel de geëngageerde sporters, de nietsporters als de sportkansarmen) levenslang kunnen
sporten. Eén van de nieuwigheden die we in de stad
verwezenlijkten, was de plaatsing van buitensporttoestellen. Door deze in parken en pleinen in te plannen, kunnen
jong en oud er samen van genieten. De eerste toestellen
zijn nu geplaatst in de Sinte Mettetuin. Weldra kan u er
nog ontdekken in andere parkjes.

BUURTINFORMATIENETWERKEN

Een succesverhaal op zichzelf is het BIN
(Buurtinformatienetwerk) dat begin 2015 opgericht
werd. Het pilootproject bewees in de loop van het jaar
al verschillende keren haar nut en kan dus uitgerold
worden in de rest van Mechelen. Niet alleen kunnen via
het BIN preventietips verspreid worden, maar ook het
veiligheidsgevoel en de sociale controle nemen toe in de
wijk. Inzetten op veiligheid, we beloofden het u en we
doen het ook.

EEN ROZE TOETS IN HET RECYCLAGEBELEID

Taalachterstand is een van de hoofdredenen voor
kinderen om het op school slecht te doen. Wij zorgen
ervoor dat elk kind alle kansen krijgt die het nodig heeft
om zich volledig te ontwikkelen.

FUSIE POLITIEZONE

De ophaling van de (roze) zakken voor gemengde
plastics. Nog een maatregel die we allemaal voelen in
onze geldbeugel. We combineren bewuste keuzes voor
het milieu met een positief effect op onze bankrekening.
De roze zakken zijn immers goedkoper dan de
huisvuilzakken. En door degelijk te sorteren, besparen we
erg veel plek in de witte zak. Probeerde u het al?

MODERNISERING STADSDIENSTEN

Gedaan met de ellenlange wachtrijen. Hulp op maat, op
het moment dat het jou uitkomt. En daarbovenop een
resem documenten die je van thuis uit kan opvragen. De
bevraging in het Huis van de Mechelaar liegt er niet om:
we maakten een grote stap voorwaarts met het werken
op afspraak! Niet alleen de Mechelaar apprecieerde dit,
ook andere steden en gemeenten volgen ondertussen ons
voorbeeld.

Ons politiekorps gaat sinds 2015 met vereende krachten
te werk. De fusie van de politiezones Mechelen
en Willebroek zorgt voor heel wat voordelen. Zo
krijgen we een functionelere inzet van middelen en
mensen. Daarbovenop volgt een beter coördinatie bij
stadsgrensoverschrijdende acties. En vergeten we vooral
ook niet dat de administratieve kost halveert met één
in de plaats van twee zones. Meer blauw op straat, we
beloofden het u.

GEZOND BEHEER IN DE SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

TAALACTIEPLAN
De slogan Verandering voor Vooruitgang blijkt eens
te meer voor KLEMO. Sinds het voorzitterschap in
handen is van de N-VA wordt er werk gemaakt van
projecten die al jaren stillagen. Zo zijn er op de site
Libertus 15 woningen verkocht, startten de werken
aan de Ganzendries eind 2015 en staan de projecten
Zonnestraat, Kluisstraat en Draaibankstraat ook in
de steigers.

EEN PLEK VOOR ELK KIND OP SCHOOL

Meer dan ooit tevoren zetten we in op een kennis van
het Nederlands. In de winkels, op scholen en op de
werkvloer. Waarom? Omdat mensen er voordeel uit
halen. Mensen die kunnen uitdrukken wat ze denken en
voelen en begrepen worden door hun gesprekspartner,
voelen zich beter in hun vel en voelen zich deel van de
Mechelse gemeenschap. Ze maken daarnaast ook meer
kans op school en op de arbeidsmarkt.

www.n-va.be/mechelen

De capaciteitsproblematiek in het Mechelse onderwijs
wordt aangepakt. Vanuit Vlaanderen werden maar liefst
14 miljoen extra middelen richting Mechelen geloodst.

