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Mechelen

VOLUIT

V.U. Kerstin Hopf
Patrijzenstraat 9
2811 Leest

Sport in Mechelen: uw verhaal!
Voor het sportbeleid heeft
N-VA-Mechelen bijzondere
aandacht. Onze werkgroep
‘Sport’ roept daarom
alle sportverenigingen en
sportievelingen op hen al uw
suggesties, wensen en plannen
voor de toekomst te vertellen.
Wij denken graag met u mee
voor een gezond sportbeleid!
Barry Swinnen
Voorzitter werkgroep Sport
Contact: 0468/29.08.66
barry.swinnen@n-va.be

Zaterdag 1 september:
met N-VA Mechelen
op gezinsuitstap!
Naar jaarlijkse traditie opent
N-VA Mechelen het nieuwe
politieke jaar met een open
gezinsuitstap. Iedereen is meer
dan welkom, lid of geen lid.
Op zaterdag 1 september
trekken we er eerst met de
fiets op uit, om in de
namiddag rondgeleid te
worden op de Mechelse
tuinbouwveiling. We sluiten
’s avonds af met een
gezellig etentje.
Meer info: 0495/10.17.27
marc.hendrickx@n-va.be

Een gesprek met … lijstduwer
Wim Jorissen
Voluit : Wim, je vader was een van de stichters en boegbeelden van de Volksunie. Die
Vlaamse overtuiging kreeg je zeker met de paplepel binnen?
Dat mag je wel zeggen. Toen de Mechelse N-VA mij vroeg om de lijst te duwen was
ik dan ook zeer vereerd. Samen met de N-VA wil ik keihard werken aan een beter
Mechelen in een sterk Vlaanderen.
Voluit : Je hebt al heel wat ervaring natuurlijk. Je was al veertien jaar gemeenteraadslid.
Daarna heb je bijna tien jaar lang als UNIZO-Voorzitter de Mechelse middenstand verenigd
en verdedigd.
Ik zet bij de N-VA mijn engagement voor een gezonde middenstand in een bruisende
stad verder. Het N-VA-verhaal past daar helemaal in. Het beste bewijs: geen enkele
Mechelse partij heeft zoveel zelfstandige ondernemers op haar lijst als wij!
Voluit : Hoe wil je de Mechelse economie dan terug doen bloeien?
We moeten terug naar het Mechelen zoals dat tussen 2000 en 2006 werd bestuurd.
Dankzij de N-VA werd toen flink ingezet op economische groei door de stad
aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Meer werk in eigen streek komt de
Mechelaars én de stadskas ten goede. De huidige coalitie verspilt haar middelen
echter aan prestigeprojecten en een “doelgroepenbeleid” dat vooral de eigen kiezers
bedient. Nu het geld op is komen verdoken belastingen. Kijk maar naar wat is
gebeurd met de prijs van de huisvuilzakken! Nog eens zes jaar paars betekent nog
meer belastingverhogingen op de kap van de gewone Mechelaar.
Voluit : Waarin moet Mechelen dan nog wel investeren ?
Wim Jorissen: Een bereikbare binnenstad. Dat is
van levensbelang voor onze handelaars. Betere
verkeersbegeleiding en meer parkeergelegenheid
zijn prioriteiten. Dat had eigenlijk al lang in orde
moeten zijn vooraleer men
de binnenstad autoluw begon te maken.
Veel succes alleszins, Wim!

Wim Jorissen
Lijsduwer N-VA Mechelen

De kracht van de verandering in Mechelen
N-VA Mechelen kiest resoluut voor verandering. Ons
programma voor 14 oktober staat dan ook voor een
heel nieuw beleid in onze stad. Vinden wij dan niets goed
in Mechelen? Natuurlijk wel. Alle N-VA-kandidaten zijn
fiere Maneblussers, die zich al jarenlang inzetten voor een
mooie en leefbare stad. Maar alles kan beter. Zoals het
beleid van ons huidige stadsbestuur …

Het stadsbestuur kondigt met veel fanfare haar
prestigeprojecten aan, maar steevast wordt de rekening
stilletjes naar de burger doorgeschoven. N-VA wil een
efficiënt maar sober beleid, zonder lastenverhogingen. Dat
kan door een betere controle op de uitgave, met beleid op
mensenmaat in plaats van
dure showprojecten.

Het stadsbestuur zet zichzelf graag in de kijker, met grote
evenementen en prestigieuze projecten. Wij willen de
Mechelaar weer in de kijker zetten en de stad terug aan
de mensen geven. Daarom hebben wij een heel concreet
programma op uw maat gemaakt: mobiliteit, veiligheid,
sociale zaken, wonen, leefbaarheid… alles waar de gewone
Mechelaar elke dag mee te maken heeft dus.

Wil jij ook die kracht
van verandering zien in
Mechelen ? Afspraak op 14
oktober !
Rita Van den Bossche
Ondervoorzitster
N-VA Mechelen

Eén schepen van publieke ruimte voor Mechelen!
Ruimtelijke ordening, mobiliteit en straatinrichting
zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wanneer nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen
ondoordacht worden neergepoot zal dit immers al
snel zorgen voor files, overlast, onleefbaarheid… Alleen door al die bevoegdheden bij één schepen te leggen kan er een samenhangend beleid worden gevoerd.
N-VA gaat dan ook voluit voor de aanstelling van zo’n
“schepen van publieke ruimte” in het volgend stadsbestuur. Mechelen kan er alleen maar mooier op worden!

Karl Vermaercke
Katleen Den Roover

Het Plaisanceplein: zo moet het niet!

Een goed ruimtelijk beleid begint voor de eigen deur.
Voor N-VA moet de inrichting van onze stad een transparant samenspel zijn tussen het stadsbestuur en de inwoners. Burgers en bedrijven moeten voor de N-VA daarom
zo vroeg mogelijk betrokken worden bij nieuwe projecten
in de stad. De manier waarop dit stadsbestuur haar prestigeprojecten steeds van bovenaf opdringt is immers niet de
juiste aanpak. De blunders op het Plaisanceplein en de ‘lamottige” Van Beethovenbrug zijn daar wel het bewijs van!
Een leefbare stad vereist naast voldoende inspraak natuurlijk ook een goede inrichting van de publieke ruimte.

N-VA-Werkgroep Ruimtelijke
Ordening en Mobiliteit.

De provincie Antwerpen investeert ook in Mechelen
Bart De Nijn trekt op 14 oktober de provincielijst van
de N-VA. Bart is gedeputeerde voor N-VA in het provinciebestuur. Maar wat kan de provincie betekenen
voor de stad Mechelen?
Bart: “De voorbije bestuursperiode hebben we toch heel
wat kunnen realiseren in Mechelen. Zo sloten we in 2010
een nieuw cultuur- en erfgoedconvenant met de stad. De
provincie wil de stad de mogelijkheid geven om haar regionale rol op vlak van cultuur en erfgoed verder te ontwikkelen. Hiervoor krijgt Mechelen jaarlijks meer dan één
miljoen euro. Dit is geen blanco cheque, wij bepalen mee
welke instellingen financieel worden ondersteund. Dat zijn
onder andere het Cultuurcentrum Mechelen, ’t Arsenaal,
de vzw Contour, het erfgoedcentrum Lamot en de Mechelse musea.
De provincie gaat ook zorgen voor een tweede zwembad
in Mechelen?

U bent ook gedeputeerde voor veiligheid. Kan de provincie op dat vlak een verschil maken?
Bart: “Zeer zeker. Kijk maar naar het opleidingscentrum
voor politie, brandweer en ambulanciers in Ranst, Campus
Vesta. Die drie diensten brachten wij samen onder één koepel. Zo leren de studenten reeds samenwerken tijdens hun
opleiding. Op straat zullen de verschillende hulpdiensten
immers voortdurend met elkaar in contact komen. Dan
is het beter dat ze elkaars werkwijze kennen. Daarnaast
is ook onze rookmeldercampagne een groot succes. Onlangs verkochten we al de 31.500ste rookmelder. Een klein
brandje kan in vijf minuten tijd een heel huis in lichterlaaie
zetten. Veel branden ontstaan ’s nachts. Met een goed geplaatste rookmelder word je
tijdig gewekt. Rookmelders
redden levens!”

Bart: “Klopt. Het Vrijbroekpark en het Provinciaal Sporten Recreatiedomein De Nekker breiden uit. En De Nekker
dus met een nieuw zwembad. De werken zitten op schema. We hopen het begin van het schooljaar te halen. Met
beweegbare bodems kunnen we dan ook de diepte regelen.
Voor kleuters volstaat een diepte van 50 cm, maar duikers
kunnen zich uitleven tot een diepte van 4 meter. Voor iedereen wat wils dus.”

Bart De Nijn

Toegankelijk Mechelen voor iedereen!
De voorbije jaren werd er in Mechelen gebouwd en
heraangelegd tegen de sterren op. Eén ding hebben al
die projecten echter gemeen: ze maakten de stad er niet
toegankelijker op.
Somers&co lijken te denken dat de hele stad bestaat uit
jonge atleten, die fluks elke hindernis passeren. Dat er
in onze stad ook vele duizenden senioren, mensen met
een handicap of minder mobielen leven schijnt men op
het stadhuis te zijn vergeten. Voorbeelden zijn er helaas
genoeg: de hobbelige kasseien, de steile brug op de
Vismarkt die bij regen spekglad wordt, het gebrek aan
toegankelijke parkeerplaatsen voor gehandicapten bij de
Lamotsite…
Nochtans kan het ook anders. De N-VA heeft een hart
voor elke Mechelaar, mobiel of minder mobiel. Onze
“stapperstoets” waakt er bij elke heraanleg over dat
alles niet alleen mooi, maar ook toegankelijk is. Weg
dus met scherpe boorden, steile hellingen of overbodige
hindernissen. Kasseien op de wandelweg worden
vervangen worden door vlakke tegels of creatief asfalt.

Goed bereikbare gehandicaptenparkeerplaatsen en vlotte
dekking door het openbaar vervoer houden de binnenstad
bereikbaar voor de minder mobielen uit Hombeek,
Muizen, Leest, Heffen en Walem…
Zo krijgen we opnieuw een mooie stad waar het voor
iedereen fijn is om te leven.
Marc Van hammée
Kandidaat N-VA Mechelen

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
Mechelen
deCD&V,
Wetstraat?
we kregen met Di Rupoof
en met
sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.

“Marc Hendrickx en de N-VA zijn de enige echte uitdager
voor burgemeester Somers.” Dixit Bart SOMERS zelf, onze
burgemeester bij de voorstelling van zijn stadslijst. Zo
hoort u het ook eens van een ander. Somers ziet ons als
de enigen die zijn meerderheid kunnen breken, maar is er
graag bij om 14/10 tot een “burgemeestersverkiezing” uit
te roepen. Het gaat natuurlijk om veel meer dan dat: deze
verkiezingen zullen uitmaken of de Mechelaar voor een
voortzetting van de paars-groene meerderheid gaat dan
wel of hij een einde maakt aan het geknoei.

voorzitter zijn Mechelse taken er bij nam. Schepen Caroline
Gennez (SP.A) vond Mechelen zo interessant dat ze liever
in de Wetstraat zat als SP.A-voorzitster. Haar zetel op het
stadhuis bleef jarenlang onbezet. En wie gelooft er nog dat
zij vandaag bij ons schepen zou zijn als die “toffe ministerpost” waarvoor zij openlijk solliciteerde, haar niet was
ontglipt?

N-VA Mechelen en haar lijsttrekker Marc Hendrickx zeggen resoluut “nee!” tegen dat soort jojo-politici, die hun
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Lof der gezondheid.

N-VA Mechelen wenstVan
U een
prettige
Vlaamse feestdag
apologie
tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
en een deugddoende vakantie!

weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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