
Op zondag 12 maart van 14.00u tot 19.00u  in zaal St. Cecilia in Leest

PANNENKOEKENDAG
Een lekker en gezellig feestje waarbij iedereen welkom is 

en waar u met ons bestuur en onze mandatarissen kan 
kennismaken! Noteer het nu alvast in uw kalender.

N-VA: onmisbaar in Vlaanderen, onmisbaar in Mechelen

Met dit januarinummer wenst de N-VA-Mechelen alle lezers een voorspoedig 2006. Een jaar waarin de Mechelaars

voor nog meer Mechelen zullen kunnen kiezen door de N-VA mee te versterken! Januari was in het oude Rome de

maand van Janus, de god met twee hoofden. Eén dat achteruit keek en één dat vooruit keek. Onze drie gemeen-

teraadsleden en ons OCMW-raadslid willen deze maand ook eens achterom kijken om te evalueren waarrond ze

het laatste jaar (de laatste jaren) als uw mandataris gewerkt hebben.

We steunden een bestuurscoalitie van christen-democraten, liberalen, Vlaams-nationalisten en groenen omdat de

stad na decennia wel een face-lift nodig had. Die is er inderdaad gekomen: er is meer veiligheid, het stadscentrum

is verfraaid, of wordt nog verder gesaneerd, net zoals de wijken rond het centrum nu aan bod komen. Ook ons

stokpaardje van vijf jaar gelden - de wijkwerking - zit duidelijk op een goed spoor.  

We beseffen wel dat er nog veel onvolmaaktheden zijn en dat er nog heel wat moet gebeuren, maar al bij al was

het beleid de moeite waard. Waar we in het bijzonder trots op zijn of de dingen waarop we ‘gewogen’ hebben,

vatten we hieronder en verder doorheen dit blad in 15 foto’s samen. 

• Bart De Nijn (N-VA-fractie-
voorzitter in de gemeenteraad)
eiste in februari 2005 reeds dat
de Mechelse belastingbetalers
moesten gecompenseerd wor-
den wanneer ze de riolerings-
kosten op de waterfactuur zou-
den krijgen. Deze belastings-
verlaging - die toen niet voor
iedereen vanzelfsprekend was -
wordt volgend jaar doorgevoerd:
de algemene gemeentebelasting
wordt fors teruggeschroefd. 

• In de verschillende begrotingen werd, op uit-
drukkelijke vraag van de N-VA, extra geld (in
2006 € 300.000) voorzien voor fietspaden
waarvan er hoe langer hoe meer aangelegd
worden. (jan. 2006)

VOLUIT • JAARGANG 6 • NUMMER 1 • Januari 2006 • www.n-va.be/mechelen

MechelenV.U.: Bart De Nijn - Tervuurse steenweg 299 - 2800 Mechelen MechelenMechelen

KIJK VERDER >>>>>

IN DIT NUMMER

• PROBLEMATISCH
SPIJBELGEDRAG
AANPAKKEN!

P. 2
• NIEUWE VOORZITTER

N-VA MECHELEN
P. 3

• DE VLD EN HET
BURGERMANIFEST

P. 4

ActiviteitenActiviteitenActiviteiten 



PROBLEMATISCH
SPIJBELGEDRAG AANPAKKEN!
Het gebeurt wel eens dat scholieren het laatste
lesuur van de namiddag liever elders doorbren-
gen dan op de schoolbanken, of dat van het
wekelijks zwemuurtje wordt gebruik gemaakt
om ergens naartoe te ‘vluchten’.

Op zich hoeft dit geen probleem te zijn: mits
nauwlettend toezicht kan zo’n spijbeluurtje
makkelijk onder controle worden gehouden.

Erger wordt het wanneer soms wekenlang aan
één stuk gespijbeld wordt, dat de jongere voor
lange tijd de school links laat liggen: dit is écht
problematisch spijbelgedrag en hier moet inge-
grepen worden.

Als de jongere en/of diens ouders hardleers zijn,
kan verwezen worden naar een bemiddelings-
commissie, nadien zelfs nog naar de jeugdrecht-
bank (die tot plaatsing van de jongere kan
beslissen) en politierechtbank (die de ouders kan
bestraffen).

Vooral in het gerechtelijk arrondissement
Mechelen, zien we meer leerlingen met proble-
matische afwezigheden dan elders in de provin-
cie (bron: Rapport Problematische Afwezigheden
van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire
Scholen, www.ond.vlaanderen.be/secundair).

Jeugd- en straathoekwerkers en onderwijzend
personeel trekken aan de alarmbel.

Als alle pogingen tot minnelijke schikking mis-

lukken en de bemiddelingscommissie geen
oplossing kan uitwerken, wordt hiervan melding
gemaakt aan het parket.

Tot onze grote verbazing merkten we dat het
Mechels parket deze dossiers, meer dan elders,
quasi-automatisch seponeert (bron: Federale
Kamer van Volksvertegenwoordigers - Vragen
en Antwoorden 51 097), waardoor een ‘laatste
stok achter de deur’ verloren gaat: de jongere
merkt dat er toch niet wordt gestraft, en de
begeleiders zitten met de handen in het haar. 

Op lokaal vlak kan de overheid weinig doen, zij
kan wel signalen geven.

Een summier onderzoek van de aanpak van de
spijbelproblematiek in Nederland leert ons dat
daar in sommige gerechtelijke arrondissementen
gewerkt wordt met zgn. ‘spijbelrechters’.
Rechters aan wie het dossier onmiddellijk wordt
overgemaakt en bij wie de minderjarige
onmiddellijk moet verschijnen, waarna samen
een traject wordt opgestart dat met herhaalde-
lijke ontmoetingsmomenten tussen ‘spijbelrech-
ter’ en minderjarige wordt opgevolgd.  Een heel
groot deel van de jongeren hervat de school-
loopbaan op normale wijze en hervalt later niet
meer in dezelfde fouten: toch iets om over na te
denken? Een suggestie in die zin van federaal
volksvertegenwoordiger Patrick De Groote 
(N-VA) botste nochtans op het ‘njet’ van
minister van Justitie Onkelinx, die beweert te
werken aan een nieuw jeugdrecht…
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MECHELEN - VOLUIT www.n-va.be/mechelen

• Het zwembad - het ‘Zwempaleis’ - aan het
Rode Kruisplein zal gerenoveerd worden en in
z’n oude glorie hersteld. (april 2004)

• Uitstel van invoering
van Diftar (huisvuil-
ophaling d.m.v. te
wegen containers)
tot ofwel het systeem
op punt staat, ofwel
verlaten wordt. (jan.
2005). Fo
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• Brug over de
Zenne in Leest
ligt op de goede
plaats op vraag

van de 
buurtbewoners

en de N-VA 
(mei 2005).

• Eindelijk
een 
serieuze
parkeer-
studie op 
vraag van 
de N-VA.
(nov. 2005)

‘TOT ONZE
GROTE

VERBAZING
MERKEN WE

DAT HET
MECHELS

PARKET
SPIJBEL-

DOSSIERS
QUASI-

AUTOMATISCH
SEPONEERT.’



NIEUWE VOORZITTER N-VA MECHELEN
Wie is en wat bezielt een rijpe zestiger, om het cocoon pas-
send bij de status van opa en waar hij zich gelukkig in had
genesteld, te doorbreken?

Door het ontslag om persoonlijke redenen van de in 2004 ver-
kozen voorzitter werd mij gevraagd, ad interim, tot na de
gemeenteraadsverkiezingen de N-VA-afdeling Mechelen te
leiden. Een mix van nog aanwezige politieke bezetenheid, ver-
antwoordelijkheidsgevoel tegenover diegenen die dezelfde
ideologie uitdragen, het Mechels kartel met CD&V en het
graag met mensen samenwerken, deden mij de stap zetten.

In 1961 stichtte ik met enkele medestanders de Vlaamse
Volksbeweging in Muizen. Een nieuw geluid in het toen ver-
starde en verzuilde Vlaanderen. Met debatavonden, ja zelfs
met dansfeesten, wisten wij onze boodschap naar alle politie-
ke partijen te brengen. Ik ging niet in de partijpolitiek maar
engageerde mij plaatselijk in Vlaanderens grootste cultuuror-
ganisatie: het Davidsfonds. Het was al in de jaren ‘80 dat ik lid
en later bestuurslid werd van de VU en na een tijd tot voor-
zitter gekozen werd. Na de statutaire termijn bleef ik
bestuurslid. Nadien als arrondissementeel secretaris en partij-
raadslid heb ik vanop de eerste rij het debacle van de VU
ondergaan. Ontgoocheld  door de interne meningsverschillen
en verplicht door acute familiale omstandigheden, was voor
mij in 2001 het actief politiek leven voorbij. Van op de zijlijn
bleef ik alles volgen en als humaan nationalist was de N-VA de
enige keuze.

Ik geloof in de kracht en de mogelijkheden van het kartel,
federaal, Vlaams en gemeentelijk. Wij beide kunnen door het
gewijzigde Europees en binnenlands inzicht slagen in datgene
waar sommige van onze voorgangers in de vorige eeuw van
droomden. In de twintiger jaren waren er samenwerkingsak-

koorden tussen Vlaams-nationalisten van de Frontpartij en de
Daensisten in Oost-Vlaanderen en in de Kempen tussen de
Katholieke Vlaamsche Volkspartij en onze voorgangers. Eind
dertiger jaren was er een getekend beginselakkoord tussen
o.a. Gaston Eyskens en de Mechelaar Alfons Verbist voor de
Katholieke Vlaamsche Volkspartij en de Vlaams-nationalisten
van toen. In dat akkoord stond reeds: "Het Volksbelang heeft
de primauteit op de Staatsinrichting". Uiteindelijk was het
water langs beide kanten te diep. Het had later door, hopelijk
goedmenende, maar politiek naïef denkende nationalisten,
veel leed bespaard. En de Kerstverklaring bij de stichting van
CVP in 1945 had op Vlaams gebied denkelijk een andere
invulling gekregen.

Na de stichting van de VU werden wij politieke concurrenten,
nu zovele jaren later kan men nuchter op die periode terug-
blikken. En een nieuw hoofdstuk aanvangen, gebouwd op
respect voor elkanders eigenheid.

Wilfried 
Van Assche

voozitter 
N-VA Mechelen
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• Verbod buiten
de Carnaval-
periode van 
het dragen van
boerka’s
(okt. 2005) 

• Bijkomende gesubsidieerde
plaatsen voor kinderopvang
worden door Mechelen
aan de Vlaamse
Gemeenschap aangevraagd
op suggestie  van Katleen
den Roover (dec. 2005).

• Eindelijk komt de fuifzaal er… na acties
en zelfs betogingen, mede georganiseerd
door Jong-N-VA in 2002!

• Eindelijk afbraak spookblok in de Mezenstraat
(maart 2005).

KIJK VERDER >>>>>

• Het inpalmen van het
Beaulieupark (Battelse
steenweg) door 
bouwpromotoren gaat -
voorlopig? - niet door!



MECHELEN LEGT KLACHT NEER
TEGEN ALLOCHTOON JEUGDHUIS

Kathleen de  Wolf,
atlete, N-VA-bestuurslid
en aktief lid in de
Wijkraad van Battel,
behaalde het afgelopen
jaar mooie resultaten in 
’t kogelstoten, 
hamerslingeren en
gewichtheffen in
Baskenland (Spanje) 
en Zuid-Afrika.

Dat kon u al lezen in de krant van 30
november jl. Aanleiding was een interview
waarin drie mensen van het dagelijks
bestuur van Rzoezie de Mechelse politie als
racistisch bestempelden. Maar heeft u er
sindsdien nog iets van gehoord? 
De N-VA was de enige partij die in de
gemeenteraad nieuwe structuren en bege-
leidende personen voor Rzoezie vroeg, en
met concrete cijfers komt over de financie-
ring van dit jeugdhuis. Een jeugdhuis dat in
totaal ongeveer een miljoen euro per jaar
ontvangt van verschillende overheden, en
ondertussen zwaar uithaalt naar diezelfde
overheid, dat is bijten in de hand die je
voedt!

• En dan zwijgen we nog over: steun
aan APMA om wilde katten te
beperken, de strijd tegen onkruid
met minder herbiciden, de kortere
wachttijd bij de politie (alhoewel,
soms nog te lang!)… en nog zovele
projecten waar de N-VA uitdrukkelijk
zijn steun aan gegeven heeft, of de
eerste aanzet ertoe!

VERVOLG VAN BLZ 3

• Bij de MGW zijn er,
onder voorzitterschap van
N-VA’er Marc Hendrickx,
na jarenlange structurele
verliezen nu al vier jaar
rekeningen in evenwicht,
waardoor er meer kan
geïnvesteerd worden in
renovaties.

• De Kleine Landeigendom en
andere sociale woonmaatschap-
pijen bouwen hoe langer hoe
meer sociale koopwoningen in
de stad en de deelgemeenten. 

• Als eerste in Vlaanderen 
ging het In&Uit-project
(www.inenuitmechlen.be) van start.
Toeristen en Mechelaars kunnen er
terecht voor een zinvolle vrijetijds-
besteding. Minister Geert Bourgeois
(N-VA) bedacht voor dit project de
stad met € 92.000  Vlaamse 
subsidie!
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• Het Nederlandstalig en
Vlaams karakter van de stad werd 

versterkt en de Vlaams-nationale 
feestdag op 11 juli wordt in 

Mechelen passend gevierd.
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DE VLD EN HET (VERLOREN) BURGERMANIFEST

EUROSHOPPING… KANKERPLEK IN DE BINNENSTAD

Niet ingewijden weten allicht niet hoe de Mechelse gemeenteraad is samengesteld: een kort overzicht van de 41 zitjes in de
raadszaal van het stadhuis:

2000 V.B. VLD-VU CVP SP Agalev

11 11 9 7 3

2005 V.B. VLD N-VA CD&V SP.a Groen! Spirit Onafh. Onafh. Onafh.
ex- ex-SP ex-CVP
Agalev

11 8 3 8 6 1 1 1 1 1

Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden nemen die zitjes in op basis van de verkiezingen van 2000. Zoals je ziet, is
er -zonder tussenkomst van de kiezer- heel wat veranderd in de samenstelling van onze gemeenteraad. Wist u veel dat nadien
VU-verkozenen zich zouden aansluiten bij de VLD, dat een ‘Groene’ zich plots aangetrokken voelde tot Spirit en een andere
als onafhankelijke ging zetelen, dat verkozenen lang niet zo trouw zijn aan hun partij zoals dat wel van de kleine militant wordt

verwacht… De ‘politiek’ komt hier in z’n hemd te staan: ondanks de goede start en het
nieuwe elan dat het huidige stadsbestuur Mechelen gegeven heeft, verknoeien gebro-
ken beloftes, het eigenbelang en het soms kunst en vliegwerk (dossier Europarking,…)
het mooie palmares dat deze bewindsploeg zou kunnen tonen.

Ondemocratische drempels…
Toen de VU zichzelf ontbond, kon de Paars-groene regering (gesteund door het VB!) niet
snel genoeg de kieswet veranderen en bouwde ze kiesdrempels in om het elke nieuwe
partij onmogelijk te maken door te breken. Toch was dat buiten de N-VA gerekend:
ondanks het dwarsbomen, stonden we er met relatief succes. Het was integendeel
Agalev dat de vinger in eigen oog stak (door de wet overmoedig mee in te dienen…)
waarna het federaal van de kaart werd geveegd!
Nu is voor ons aan politiek doen, proberen invloed te verwerven om iets ten goede voor
de Vlamingen (inbegrepen de Mechelaars) te veranderen. Meer invloed  kunnen we -
gezien de kiesdrempel- beter hebben in een groter geheel. Het succes van de Alliantie
VLD/VU in 2000 in Mechelen, de goede score van het Vlaams Kartel CD&V/N-VA bij de
verkiezingen van 2004 (en de goede beurt die we samen maken in opiniepeilingen)
deden in Mechelen ook de CD&V en de N-VA de handen in elkaar slaan. Wij willen ver-
enigen i.p.v. te verdelen maar toch onze eigenheid bewaren. We vonden mekaar om een
beter Mechelen te kunnen waarmaken. Het zijn pas gemeenteraadsverkiezingen in
oktober… maar vroeg geleerd is oud gedaan, nietwaar? 

‘DI RUPO IS NIET
GECHARMEERD VAN DE

N-VA, MAAR ANDERZIJDS
KAN DE CD&V NIET
ZONDER DE CLUB VAN

BOURGEOIS. 
DE N-VA ZORGT VOOR DE

GROOTSTE GROEI BINNEN
HET KARTEL DOOR
TELEURGESTELDE

VLD-KIEZERS AAN TE
TREKKEN DIE HUIVERIG ZIJN
VOOR DE CD&V WEGENS
DE DOMINANTIE VAN HET

ACW.’
(Derk Jan Eppink in Menzo van sept. 2005
over een mogelijke toekomstige Rooms-

Rode meerderheid) 

De beslissing is eindelijk gevallen. In de gemeenteraad van december werd beslist het
huidige Euroshopping-complex te vervangen door een nieuwbouwproject. Dit jaar zou
de sloop moeten beginnen.

Wat wordt het?
In het nieuwbouwproject gaat de aandacht vooral naar kwaliteitsvol wonen in de stad.
Zowel appartementen als grondgebonden woningen zullen aangeboden worden. In een
ondergrondse parkeergarage zullen bewoners en buurtbewoners zich een parkeerplaats
kunnen aanschaffen. Op een deel van het gelijkvloers voorziet men een beperkte com-
merciële functie. De bouwhoogte blijft beperkt, zodat de zon weer zal schijnen in de
Muntstraat. Het binnengebied wordt een groene open ruimte, en het vlietje dat de
bouwzone doorkruist wordt weer zichtbaar aanwezig. De stad zelf zal op de Leermarkt
heel wat aanplanten, zodat een groene verbinding met de Kruidtuin wordt gemaakt.

Werken in uitvoering
De N-VA dringt erop aan dat de buurt goed en tijdig ingelicht wordt over de geplande
werken, zowel wat de sloop- als de bouwfase betreft. Een correcte timing, duidelijke
afspraken over afvoerroutes van het puin en de aanvoerroutes voor de materialen die-
nen met inspraak van de buurt tot stand te komen. Ook hier zouden we wat verbeel-
ding aan de macht willen zien en alternatieven bedenken voor het vrachtwagenverkeer!
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■■■■     Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

NAAM EN VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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.

Fo
to

: 
Jo

ris
 H

er
re

go
ds

TelexTelexTelex• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

◆ Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Mark Demesmaeker dient een
decreet in dat het recht op wonen
in eigen streek garandeert. Zo
blijven gronden en woningen voor-
behouden voor mensen die een
band hebben met de streek. ◆
Kamerlid Patrick De Groote
hekelt het beleid van minister

van Defensie Flahaut. Zijn per-
soonlijke voorkeuren en favori-
tisme storten het leger in ijltem-
po van het ene aankoopavon-
tuur in het andere. Het resultaat
is een financiële puinhoop
waarvoor de belastingbetaler
mag opdraaien. Wanneer gaat
premier Verhofstadt een einde

maken aan dit wanbeleid? ◆
Vlaams volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck vraagt zich af of
de federale regering een nucle-
air kerkhof wil in de Kempen?
Met de nakende sluiting van
Belgonucleaire verdwijnen er
alvast veel jobs en een pak
expertise.

GEEN TURKSE TOETREDING
TOT EUROPESE UNIE

Europarlementslid Frieda
Brepoels is gekant tegen
de mogelijke toetreding van
Turkije tot de Europese
Unie. Moet de Unie niet
eerst zelf orde op zaken
stellen vooraleer nog maar
eens uit te breiden? Hoe
kan Europa op een ordente-
lijke manier samenwerken

met een land dat cultureel, historisch en sociaal-eco-
nomisch zo verschillend is? Sluit Europa de ogen voor
de situatie van minderheden en vrouwen in Turkije?
Volgens de eurobarometer zijn slechts 32 % van de
Europeanen voorstander van de Turkse toetreding.
Cijfers waarvoor de regering Verhofstadt en minister
van Buitenlandse Zaken De Gucht (VLD) blind blijven.

NEDERLANDSE TAALKENNIS
BASISVOORWAARDE VOOR
GEZONDE SAMENLEVING
De N-VA drukte haar stempel op de nieu-
we wooncode en het sociaal huurbesluit
van de Vlaamse regering. Wie in aanmer-
king wil komen voor een sociale woning,
moet vanaf nu zijn kennis van het
Nederlands bewijzen of een cursus volgen.
N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst
erop dat taalkennis bijdraagt tot commu-
nicatie en dus tot integratie in wijk en

maatschappij. En het instrument bij uitstek vormt
om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.
Daarnaast wil dit besluit de verfransing van de
Vlaamse Rand rond Brussel een halt toeroepen.
Ongetwijfeld dé reden waarom de Franstalige
partijen de nieuwe Vlaamse wooncode op alle
mogelijke manieren willen aanvallen.

Op 8 oktober werd Pakistan getroffen door
een zware aardbeving. Honderdduizenden
slachtoffers zijn nog steeds dakloos. In het
gure winterweer in de bergen vriezen men-
sen dood. Daarom luidde Vlaams minister
van Ontwikkelingssamenwerking Geert
Bourgeois samen met de betrokken hulp-
organisaties de alarmbel. Bourgeois roept

iedere Vlaming op om zijn of haar steentje
bij te dragen. Zelf maakte hij al € 300.000
noodhulp vrij én zorgde hij er als Media-
minister voor dat VRT en VTM de handen in
elkaar sloegen voor een tv-benefiet.
Hoe geld storten?
000-0000060-60 (Artsen zonder Grenzen)
000-0000025-25 (Rode Kruis)

GEERT BOURGEOIS LANCEERT ‘HELP ONS OVERWINTEREN IN PAKISTAN’ 


