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Beste mensen,
In deze tijd van het jaar past het
om U een zalig kerstfeest en een
voorspoedig 2002 toe te wensen.
Wat onze nieuwe ploeg dan ook
van harte doet.

Misschien wilt U wel weten wie wij
zijn? Misschien hoorde U nog niet
veel over de N-VA.? Dat kan, want
we werken nog niet lang onder
deze naam. Maar we zijn geen
onbekenden. Tot voor kort werk-
ten wij onder de naam ‘Volksunie’.
Maar zoals U ongetwijfeld in de
pers heeft kunnen lezen, is er dit
jaar aan de top van de VU geru-
zied. Uiteindelijk is er een ledenreferendum gehouden,
dat tot gevolg had dat er twee groepen uit de vroegere
Volksunie zijn voortgekomen. De winnaars van het refe-
rendum zetten de partij verder, onder de naam Nieuw-
Vlaamse Alliantie, N-VA.
In Mechelen zijn we bij de gemeenteraadsverkiezingen
naar de kiezer gestapt in een alliantie met de VLD, en als
voortzetting van de Volksunie blijven alle afspraken die
we toen hebben gemaakt geldig. Het bestuur van VU
Mechelen heeft massaal voor de N-VA gekozen, net
zoals nieuwe mensen die ons spontaan opzochten.

Waarom U niet?

Waarom hebben we voor de N-VA gekozen? Waarom
krijgen wij momenteel heel wat nieuwe leden over de
vloer? En, waarom zou Ù niet voor de N-VA kiezen? Ik
kan hier maar een paar redenen opnoemen:

☛ Welke andere partij komt op voor het algemeen
Vlaams belang? Voor ons is Vlaanderen, als een deel-
staat van Europa, het meest geschikt om ons een mooie
toekomst te waarborgen.

☛ Welke andere partij komt consequent op voor een
democratischer bestuur in ons land? Een recent voorstel
van de N-VA om de politieke rol van de koning te beper-
ken werd door anderen gunstig onthaald, maar blijkbaar
hebben zij nooit zo’n voorstel durven indienen. Voor ons

moet politiek gevoerd worden door de mensen die daar-
voor door U verkozen zijn, en niet door een persoon die
toevallig in de juiste familie geboren werd. 

☛ Welke andere partij komt op voor een democrati-
scher wereld? Voor ons moeten instellingen zoals de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds onder
een democratische controle komen. Ook moeten er
structurele solidariteit komen tussen Noord en Zuid.

☛ Welke andere partij komt op voor een gastvrij ont-
haal voor nieuwkomers, maar ook voor een verplichte
inburgering van die nieuwkomers. Inburgering betekent
dat ze onze taal leren en onze maatschappij leren ken-
nen. Wij staan open voor andere mensen en culturen,
maar zij moeten ook open staan voor ònze cultuur.

Beste mensen, er zijn ongetwijfeld nog veel meer rede-
nen om voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie te kiezen, zowel
op lokaal als op nationaal vlak. Als U meer wilt weten,
neem dan gerust eens contact op met iemand van ons
bestuur. Hij of zij zal U graag verder helpen!

Gert Cauwenberg
Voorzitter

Een deel van het  Mechelse N.-V.A.– bestuur op de 
meeting te Gent op 2/12/01 ll. In gezelschap van 

volksvertegenwoordigster Frieda Brepoels, 
die onze gast is op de nieuwjaarsreceptie 

op 25 januari 2002 (zie verder)



OCMW op nieuwe paden!

Eric D’hiet (60) is een min-
zaam man, jaren lang was
hij voorzitter en werk-
paard van de Mechelse
VU-afdeling, hij is een
gerenommeerd wijnken-
ner  en –maker (« Balse-
mien » is zijn club). Hij is
ook milieu-activist van het
eerste uur (Hij zit namens
de NVA in de milieuraad).

Hij werd begin dit jaar als raadslid  van de Alliantie
gekozen in het OCMW. Geboren Bruggeling , woont
hij nu al decennia tussen Leest en Battel. Een
gesprek met hem is nooit weg…  Zelf kunt u dat doen
op tel.nr. 015 27 70 25 of GSM 04 74 43 76 18

Voluit: Eric, jij werd gekozen tot OCMW-raadslid.
Was je bekend met de werking van het Mechels
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn?

Eric: Als voormalig VU-afdelingsvoorzitter was de wer-
king mij niet totaal onbekend. Ik volgde wel info-avonden
over de opdrachten, de organisatie en dienstverlening
van het OCMW. De praktische werking leerde ik toch
vooraltijdens de eerste 6 maanden na mijn aanstelling op
2 april.

V.: Wat zijn jouw taken binnen deze raad?

E.: Elk van de 13 raadsledenheeft zitting in de OCMW-
raad. Deze raad bekrachtigt de beslissingen van de
diverse “Bijzondere Comités”. Deze comités van telkens
6 raadsleden behandelen vooral de persoonlijke dos-
siers, dus de aanvragen en de wijze waarop het OCMW
steun mag, kan of moet verlenen. Daarnaast worden de
gevolgen van de steeds veranderende sociale wetgeving
besproken, de dienstorganisatie, personeelsaangele-
genheden en het algemeen beleid. Ik maak deel uit van
“Sociale Zaken” (o.a. bestaansminimum, financiële
hulp), “Ouderenzorg” (met o.a. de veel besproken rust-
huizen) en “Integratie” (o.a. behuizing). Ik ben ook afge-
vaardigd in het 3-maandelijks overleg met de stad en
tenslotte ben ik ook beheerraadslid van de MGW
(Mechelse Goedkope Woning).

V.: Ben je ’s avonds wel eens thuis?

E.: Niet alle “Bijzondere Comitésé vergaderen ’s avonds:
er wordt ook ’s ochtends en ’s namiddags vergaderd.
Wat mij die eerste maanden vooral getroffen heeft is het
aantal en de problematiek van de sociaal “zwakkeren”.
Denk niet dat vooral allochtone Mechelaars beroep doen
op het OCMW. Vele arme Vlaamse Mechelaars moeten
geholpen worden… Mechelen heeft inderdaad een hoog
aantal kansarmen, van jong tot oud!

V.: Zijn daarvoor genoeg middelen beschikbaar in
Mechelen?

E.: Ja en neen. Tot hier toe kon, dankzij de inspanningen
van de Mechelse belastingbetaler, een sluitende begro-
ting worden voorgelegd. De ontvangsten komen vooral
van de federale en Vlaamse overheid, uit eigen OCMW-
inkomsten en een flink stuk uit de stadsmiddelen. Er
dreigt dit jaar één en ander te ontsporen. Op 18 mei ll.
trok ik met mijn alliantiegenoten aan de alarmbel. Hzet
voorziene tekort voor 2001 werd toen reeds geschat op
2 miljoen frank en voor 2002 op 25 miljoen! De begroting
2001 – opgemaakt door de vorige SP-CVP-Agalev-
coalitie onderschatte duidelijk de uitgaven voor o.a. de
gevolgen van nieuwe CAO’s (12,5 milj. frank) en de bouw
van de nieuwe kantoren in de Lange Schipstraat (schat-
ting: 440 milj.!). Wij formuleerden toen reeds voorstellen
om de zaak in evenwicht te houden. Paniek en doemsce-
nario’s zijn echter wel uit den boze, welke wilde verhalen
er ook mogen de ronde doen!

V.: En? Slagen jullie er in het OCMW financieel
gezond te houden?

E.: Ik denk het wel. Ten 1ste wordt – voor het eerst in de
geschiedenis van het OCMW – een meerjarenplanning
opgemaakt; Ten 2de voeren we een kerntaken-onder-
zoek en daaruit blijkt dat de stad én het OCMW afzon-
derlijk projecten op touw zetten, daar waar het veel
efficiënter zou zijn, het SAMEN te doen. Ik denk hierbij
aan de dienstencentra die zouden in de toekomstige
wijkhuizen geïntegreerd kunnen worden, zodat er geen
5, maar 11 dienstencentra komen! Daarenboven willen
we één sociaal huis waar mensen in nood en/of met vra-
gen terecht kunnen zodat iedereen optimaal kan gehol-
pen worden.
De infrastructuur van b.v. de rusthuizen, dwingen ons
ook tot een gerationaliseerde dienstverlening.
Uiteindelijk is het onze bedoeling met gelijke financiële
middelen de dienstverlening naar de Mechelaars kwali-
tatief én kwantitatief te doen stijgen! En dat kan met onze
nieuwe aanpak. 

V.: Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, kunnen we
wellicht in een volgend gesperek uit de doeken
doen?

E.: Akkoord, in de volgende “NVA Voluit” gaan we meer
in detail.



Even voorstellen:
Mechelse N-VA mandatarissen

Marc Hendrickx:

Marc (33) is gemeenteraadslid en
voorzitter van de Mechelse Goed-
kope Woning.  Hij volgt vooral finan-
ciën en sociale zaken op.

Beroepshalve is hij advocaat. 

Hij was reeds jaren actief in de Volks-
unie als ondervoorzitter en woord-
voerder van de Mechelse afdeling.

Hij is nu arrondissementeel en nationaal bestuurslid en een
drijvende kracht achter de uitbouw van onze nieuwe partij. 
Adres: Landweg 3 2800 Mechelen (Battel)
Telefoon: 015/21 92 30  fax: 015/27 22 01 
GSM: 04 95 10 17 27 
E-post: marc.hendrickx@mechelen.be

Bart De Nijn:

Bart (47) is gemeenteraadslid en ver-
tegenwoordigt de stad in Iverlek en
“de Kleine Landeigendom” Hij volgt
vooral culturele zaken en stadsplan-
ning op.

Beroepshalve is hij leraar weten-
schappen
Hij is gehuwd en vader van 3 zonen.

Hij was reeds lang actief in de Vlaamse Beweging en de
VU, ooit was hij nationaal VUJO-voorzitter en volgde hij
sen. Wim Jorissen op in de gemeenteraad. Ook is hij bezig
met vakbondswerking en milieuproblematiek.
Adres: Tervuurse steenweg 299 2800 Mechelen
Telefoon: 015/41 89 24  GSM: 04 95 32 68 08
E-post: bart.de.nijn@pandora.be

Vzw Uilenspiegel en de Nieuw-Vlaamse Alliantie 
nodigen U uit op hun jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie

met een hapje en drankje starten we het Vlaamse 
«jubel» jaar 2002 !

Dit jaar is de gastspreker volksvertegenwoordigster
Frieda Brepoels

Vrijdag 25 januari  2002 in de zaal van 
O-L-V-over-de-Dijle, gebr. Verhaeghenstraat 12

om 20.00 u.   

ALLEN WELKOM !

Onze burgemeester 
aan het woord

Reeds een jaar 
is in Mechelen
onder leiding van
de Alliantie tussen
VLD en de toen-
malige VU, een
ander bestuur aan
het bewind. Aan
politiek doen is de
kunst om het
haalbare maxi-
maal waar te

maken. Naar mijn bescheiden mening heb-
ben we die kunst, samen met de coalitie-
partners, uitstekend beoefend.  Wat een jaar
geleden onmogelijk scheen, Mechelen weer
positief op de kaart te zetten, is ons door
eendracht en vastberadenheid aan het luk-
ken. Ook al staan ons nog moeilijke dossiers
te wachten, Mechelaars kunnen weer trots
zijn op hun stad. 

Binnen de Alliantie is de uit de VU ontstane
N-VA een trouwe partner gebleken en heeft
ze een constructieve inbreng. Ik denk hierbij
aan de wijkwerking, het inspraak- en infor-
matie- beleid,  het Vlaams imago van onze
stad, de doorgedreven stadskernvernieu-
wing en het nieuwe woonbeleid, zonder die
andere bekommernissen van de Meche-
laars, zoals de veiligheid en netheid van de
stad, te vergeten! 

Ik wens de N-VA alle succes toe, ook al
bewandelen we in de nationale politiek
andere wegen. Ik hoop dat wij hier in
Mechelen een voorbeeldfunctie kunnen ver-
vullen voor heel Vlaanderen. Hier hebben we
aangetoond dat mensen met verschillende
achtergrond zich kunnen scharen achter
een gemeenschappelijk beleid dat al onze
medeburgers ten goede komt. “Schouder
aan schouder voor Mechelen” was niet voor
niets de slogan waarmee we de verkiezin-
gen vorig jaar zo succesvol gewonnen heb-
ben.

Bart Somers, burgemeester



NATIONALE BLZ IN AANMAAK


