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MECHELEN Voluit!
Marc Hendrickx: uw
(erg) actieve Vlaams
Volksvertegenwoordiger
Ik blijf me
ook in 2014
volop
inzetten voor
Mechelen
en de
Mechelaars.

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

Sinds zijn verkiezing tot Vlaams
volksvertegenwoordiger in 2009
behoort Marc Hendrickx tot de top
tien van meest actieve leden van het
Vlaams Parlement.
Dat kan u zelf nalezen op de
onafhankelijke webstek
www.zewerkenvoorjou.be. Dit initiatief van enkele politicologen volgt de
werkzaamheden van het Vlaams
Parlement en haar leden op. Op basis
van onder meer tussenkomsten in de
vergaderingen, aanwezigheden en
wetgevend werk houden zij een
rangschikking bij. Hieruit blijkt dat
Marc Hendrickx uw vertrouwen
meer dan waard is. Hij is een (bijzonder) harde werker. Daarover bestaat
geen twijfel.
Dankzij contacten in Brussel heeft
onze eerste schepen in dossiers zoals
dat van het Predikherenklooster, de
kerkrenovaties en de goedkope
lening voor de verbouwing van het
voetbalstadion méér dan zijn
Mechelse stempel kunnen drukken.
Hij zorgde ook voor extra subsidies
om de capaciteitsproblematiek in het
onderwijs aan te pakken.

www.n-va.be/mechelen

Beste wensen voor
het nieuwe jaar!

GEËNGAGEERD IN HART EN NIEREN:
EEN LOOPBAAN VOOR MECHELEN
Ik vind het vooral belangrijk dat u de positieve
gevolgen merkt van mijn werk in stad en Senaat.
Bart De Nijn
Bart De Nijn ijvert al een hele loopbaan voor Mechelen en Vlaanderen. Waar hij
dit voordien als gedeputeerde bij de provincie deed, doet hij dat nu als schepen
en senator.

ALS MECHELAAR IN MECHELEN
Sinds begin 2013 is Bart schepen van Openbare Werken in Mechelen. Ondanks de
noodzakelijke besparingen investeert hij toch heel wat in de vernieuwing van de
stad. De huidige en de geplande werken zijn broodnodig en functioneel. Wanneer
deze werken voor problemen zorgen, hoopt Bart dat mensen achteraf de tijdelijke
last kunnen relativeren en tevreden zijn met het resultaat.

ALS MECHELAAR IN BRUSSEL
In de Senaat legt Bart zich toe op justitie en veiligheid, wat hij ook deed als gedeputeerde. Zo klaagde hij recent nog de besluiteloosheid aan in het efficiënter maken
van de noodoproepen.
Daarnaast drong Bart er bij de minister op aan om maatregelen te nemen zodat de
Mechelaars goedkoper en gemakkelijker de Diabolotrein naar Zaventem zouden
kunnen nemen. Dit peperdure project stevent af op een financiële ramp voor de
spoorwegen als er niets ondernomen wordt!
Vervuilende vrachtwagens voeren nu de massa’s en massa’s grond van de stationswerf af. Ook dit had Bart liever anders gezien. Met een beetje verbeelding kon de
grond immers per boot of per trein vervoerd worden, wat een aanzienlijke ontlasting van de Mechelse straten zou opgeleverd hebben.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Verder veranderen in 2014
Het nieuwe jaar is net van start
gegaan. De meesten onder u hebben
allicht goede voornemens
gemaakt om hun leven en dat van
hun naasten of zelfs de rest van
de wereld ten goede te
veranderen. Wij wensen van harte
dat u daarin zal slagen.
Ook de N-VA wil in 2014 verder veranderen: verandering voor vooruitgang. In Mechelen wordt dat
stilaan merkbaar, in Vlaanderen is dat

al duidelijk zichtbaar. En met uw
steun maken we straks ook
van het vermolmde België een
moderne en efficiënte confederatie.
Zo kan Vlaanderen bestuurd worden
op maat van de Vlamingen. Daarover
komen we met z’n allen samen eind
januari op het nationale N-VAcongres. Zeker kijken!
Een koerswijziging is echter nodig op
alle vlakken. Dat lukt niet van
vandaag op morgen.

Lopende processen ombuigen en
dure combines van besloten machtsgroepen stopzetten is een
immense opdracht. Enkel met veel
kiezers kan de N-VA hierin slagen.
Help op 25 mei 2014 de N-VA aan de
overwinning, zoals steeds in het
belang van alle Vlamingen!
Vlaanderen groeit, laat de N-VA
meegroeien!
Karl Vermaercke
voorzitter N-VA Mechelen

Tien om te zien: één jaar N-VA aan het Mechelse roer
Een jaar geleden deed N-VA Mechelen haar intrede in
het stadsbestuur. Met vier schepenen, zeven gemeenteraadsleden, drie OCMW-raadsleden en een gemotiveerd
bestuur gingen we de uitdaging aan.
 Onder onze schepen van Economie, Wim Jorissen,
daalde de jeugdwerkloosheid in Mechelen, terwijl die
in dezelfde periode jammer genoeg steeg in de rest van
Vlaanderen.
 De administratieve vereenvoudiging zette zich sterk
door en de papierberg werd gevoelig verkleind dankzij
schepen Katleen Den Roover.
Parkeerplaatsen voor personen met een
beperking zijn sinds kort beter aangeduid.
En dat is niet de enige verandering in Mechelen!

Wist je dat...

 Er gingen het voorbije jaar in onze stad meer middelen
naar de capaciteitsproblemen in het onderwijs dan het
vorige bestuur op zes jaar van Brussel loskreeg.
 Dankzij de goede relaties met de Vlaamse Regering
hebben we voor Mechelen grote investeringen bedongen: kerken, het Predikherenklooster, een goedkope
lening voor het voetbalstadion,…
 Openbare sportinfrastructuur werd door de onophoudelijke steun van onder meer bestuurslid Barry
Swinnen effectief opgenomen in de parkenplannen.
 De parkeerplaatsen voor Mechelaars met een beperking zijn nu door middel van thermoplast veel
duidelijker aangeduid.
 Het marktplan maakt een einde aan de lange
ontevredenheid van de marktkramers.
 Met Chris Backx nam een raadslid en niet langer de
burgemeester het voorzitterschap van de gemeenteraad
op zich. Hiermee zorgt hij voor een echte trendbreuk.
 Mechelen presenteert een begroting die niet in de rode
cijfers gaat. Dit lukt ons zonder een verhoging van personenbelasting en de onroerende voorheffing!
 Het stadsbestuur zet nu in op één (h)echte gemeenschap en niet langer op het naast elkaar bestaan van
verschillende bevolkingsgroepen.

… N-VA Mechelen
ook dit jaar weer
chocolade uitdeelt
op Valentijn?
... een volle bus leden
van N-VA Mechelen
in november het
Europees Parlement
in Straatsburg
bezocht en er zelfs
een plenaire zitting
meemaakte?

mechelen@n-va.be

… de laatste activiteit van Jong N-VA Regio
Mechelen (een karaoke) een enorm succes was?
Een ware overwinning voor Freya Perdaens en
haar team! Zin om mee te werken? Contacteer
ons via freya.perdaens@n-va.be.
... het aantal leden van N-VA Mechelen het
afgelopen jaar exponentieel gestegen is?
... de Mechelse stem duidelijk te horen zal zijn
op het nationale N-VA-congres door de verschillende aanpassingen aan teksten die wij
doorstuurden?

N-VA’er in de kijker: Jan Verbergt
Als gemeenteraadslid maak je vaak
lange dagen en heb je korte nachten.
Maar dat heb ik er graag voor over.
Gemeenteraadslid Jan Verbergt verdeelt beroepshalve stookolie in het
Mechelse. Dat betekent dikwijls heel
vroeg opstaan om met zijn tankwagen
de files richting Brussel te vermijden.
Deze job combineert hij met het verzorgen van reisduiven. In de
winter heeft hij vooral werk
in de brandstoffensector en
in de zomer wijdt hij bijna al
zijn vrije tijd aan zijn duiven.

Dat combineren met zijn
mandaat in de gemeenteraad
zorgt dikwijls voor lange
dagen en korte nachten. Maar
dat heeft Jan er graag voor
over.

Daarnaast speelt hij ook zelf nog met
de duiven, zo’n 250 stuks. 2013 was
voor hem en zijn duiven een echt
voortreffelijk jaar. In het beetje vrije
tijd dat hem nog rest, maakt hij kunstwerken die voor 95 procent uit steenkool bestaan.
Een bezige bij dus, uw gemeenteraadslid.

In zijn vrije tijd maakt Jan kunstwerken.

Het Vlaams-Assyrisch Huis: een link tussen de gemeenschappen
Eind 2012 richtten negen personen
het ‘Vlaams-Assyrisch Huis
Mechelen’ op. Onder hen
gemeenteraadslid Melikan Kucam.
Ze kochten een pand in de Generaal
De Ceuninckstraat en renoveerden
dit grondig.
In het centrum vinden verschillende
ontmoetingsmomenten binnen de
gemeenschap en met andere bevolkingsgroepen plaats. Iedereen kan er
terecht voor informatie en hulp bij
administratieve verplichtingen. Zo
wordt er bijvoorbeeld uitleg verschaft
over de afkomst en de cultuur van de
Assyrische gemeenschap, maar helpt

men er ook mensen uit de gemeenschap met het zoeken naar een job of
het invullen van hun belastingaangifte.
Het afgelopen jaar werkten de mensen van het Vlaams-Assyrisch Huis in
Mechelen mee aan de Cavalcade en
de Mechelse Ommegang. In beide
waren zij sterk vertegenwoordigd.

MELIKAN
KUCAM

Het Vlaams-Assyrisch Huis Mechelen is op
vrijdag, zaterdag en zondag open vanaf 17 uur
als ontmoetingsruimte voor jong en oud.
(Generaal de Ceuninckstraat 79,
2800 Mechelen).

Weet jij het?
Wij zijn op zoek naar de antwoorden op de volgende vijf vragen. Weet jij het? Stuur jouw
antwoorden naar mechelen@n-va.be of per briefkaart naar Lange Nieuwstraat 87, Mechelen
en maak kans op een erg leuke prijs.
1- Hoe heet de vorige Mechelse stadsartiest?
2- Hoeveel N-VA-verkozenen zetelen er in de Mechelse gemeenteraad?
3- Wie zijn de twee hoofdpersonages in de boeken van de Mechelse thrillerschrijver Luc Deflo?
4- In welke bouwstijl werd het Mechelse gerechtshof opgetrokken?
5- Hoe hoog is de Sint-Romboutstoren?
De winnaar van de vorige editie is Jean Peeters. Hij ontvangt enkele flesjes Vlaemsche Leeuw met een
uniek glas.

www.n-va.be/mechelen

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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