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MECHELEN Voluit
Een nieuw bestuur in de
nieuwe legislatuur

EEN STERK BELEID, ONDANKS BESPARINGEN
U heeft het misschien kunnen volgen in de regionale pers: de staat van de
stadskas was triester dan wat wij voor mogelijk achtten. We werden gedwongen al van bij het begin van de legislatuur zwaar te bezuinigen. Maar dat wil
niet zeggen dat wij niets kunnen waarmaken. Integendeel.
De besparingen kosten u geen cent.

De begrotingsbesprekingen waren een lesje in
nederigheid en creativiteit. Maar hieronder
volgt een greep uit de projecten die wij voor u
nog zullen verwezenlijken de komende zes jaar.

GEEN HOGERE BELASTINGEN
Karl Vermaercke voert de nieuwe bestuursploeg van
N-VA Mechelen aan.

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

Op 3 maart kozen onze leden Karl
Vermaercke (41, centrum) tot
nieuwe voorzitter. Bart Roosen (59,
Mechelen-Noord) is de nieuwe ondervoorzitter.
Samen met 14 raadsleden en 5 gecoöpteerde bestuursleden telt het
bestuur van Mechelens grootste politieke partij nu 42 geëngageerde
leden uit alle wijken en dorpen.
Op www.n-va.be/mechelen kan je
ze allemaal zien (klik door naar
'wie is wie'). Maar allicht kom je ze
in je buurt ook wel tegen.
Spreek hen gerust aan met jouw
vragen.

5 juli
Guldensporenquiz
Zaal Rerum Novarum Muizen
20 uur
Inschrijven op
walter.swinnen@n-va.be

www.n-va.be/mechelen

Ons belangrijkste punt zien we alvast verwezenlijkt. De belastingen in Mechelen worden
niet verhoogd. De rekening van burger zal niet langer zal het slachtoffer zijn
van de vroegere spreidstand (prestigeprojecten enerzijds, bepampering anderzijds).

DRUGS- EN ALCOHOLCONTROLES
Dat de politie alcohol- en drugscontroles uitvoert, juichen wij toe. Maar ook
met enkele controles minder per maand geloven wij dat mensen beseffen dat
drinken en rijden niet te combineren zijn.

AANDACHT VOOR DE ZWAKKEREN
In tijden van crisis is het belangrijk rekening te houden met de zwaksten in het
systeem. En als we investeren, dan zeker ook in hen. Daarom komen er meer
subsidies vrij voor organisaties zoals het Sint-Vincentiusgenootschap (de voedselbank).

FEEST OP 11 JULI
Nu de 11 juliviering de verantwoordelijkheid is van vzw Mechelse Feesten,
kunnen we helpen zorgen voor een heus feest op deze nationale feestdag.

BLIJVEND INVESTEREN!
De besparingen brengen met zich mee dat er
concreet nagedacht is over de projecten die de
Stad Mechelen nog kan financieren. Gelukkig
zijn er dit nog wel wat, waarbij de Mechelaar op
de eerste plaats komt. Ook zullen we inzetten
op de veiligheid van onze stad. We werken aan
de verbetering van de drukke verbindingswegen
en zetten in op toegankelijkheid voor andersvaliden.
Veiligheid gaat voor ons boven prestigeprojecten.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een hartje voor Mechelen
De N-VA draagt Mechelen een
warm hart toe. En dat durven we
heel letterlijk te nemen. Al in 2011
verwierf Mechelen het label van
‘hartvriendelijke’ gemeente. We kregen dit omdat doorheen de stad verschillende defibrillators hangen.
Veel mensen weten dit echter niet of
ze weten niet hoe ze de apparaten
moeten gebruiken. Onze gemeenteraadsfractie werkt er hard aan om de
plaatsing en het gebruik van de defibrillators beter bekend te maken.

Een hart voor sociale organisaties
Maar dat warme hart draagt de N-VA
ook figuurlijk uit. Tijdens de begrotingsbesprekingen maakte onze fractie zich sterk een oog te hebben voor
‘sociale’ organisaties. Zo zorgden we
voor een constante bijdrage aan werkingsmiddelen voor onder meer
vzw De Teugel, vzw Willekom, De
Keeting, De Nieuwe Weg en Kind in
Nood.
Op diverse plaatsen
in de stad vindt u
hartritmetoestellen
terug.

Er hangen nu geen defibrillatoren in
de buurt van het zwembad of Utopolis. En enkele hangen op plaatsen die
vaak gesloten zijn, bijvoorbeeld in De
Nekker. Deze kunnen verplaatst worden naar meer toegankelijke plaatsen.
Niet alleen ijveren wij voor betere
aanduiding van de plaats waar het
toestel hangt. We pleiten er ook voor
dat meer mensen opgeleid worden
om iemand te reanimeren. Tien procent van de ambtenaren lijkt geen
overbodige luxe in een stad met meer
dan 82 000 inwoners.

Het stadsbestuur geeft
werkingsmiddelen aan heel wat
sociale organisaties.

Het OCMW bouwen we mee uit tot
een echt sociaal huis: geen overlapping meer met stedelijke diensten.
Zonder bijkomende belastingen slagen we erin om structureel nieuwe
middelen te voorzien. We zetten in
op betere voorzieningen en klantgerichtheid. De tekorten worden
structureel weggewerkt.
Kortom, in Mechelen is nog steeds
plaats voor een socialere en warmere
aanpak. Dat is iets waar wij ons de
komende zes jaar graag voor inzetten.

Wij luisteren naar uw mening
Participatie is een sleutelwoord voor
de N-VA-fractie: een stadsbeleid afgestemd op uw noden. Daarom ook
steunen we het inspraaktraject voor
de handelaars in het autoluwe gebied volmondig.
We stellen samen met de handelaars
en andere betrokkenen enkele randvoorwaarden op zoals signalisatie,
verkeersgeleiding en parkeerruimte.
Enkel als aan deze randvoorwaarden
voldaan wordt, kan er een uitbreiding komen op de autoluwe binnenstad.

Aandacht voor mensen
met een beperking
Die autoluwe zone zorgt ook voor
mensen met beperkingen voor een
aantal problemen. Onze jongeren
maakten dat vorig jaar al pijnlijk duidelijk. In een eerste stap naar een in-

mechelen@n-va.be

fractie. Een betere communicatie
zorgt ervoor dat we tijdig kunnen ingrijpen als iets niet goed verloopt. Zo
werden de lichten aan Colomabrug al
herzien en zal het stadsbestuur de
Muizenaars ook beter informeren
over de werken aan de nieuwe wijk
Spreeuwenhoek.
De N-VA werkt aan een inclusievere binnenstad

clusievere binnenstad komen er alvast meer parkeermogelijkheden
voor mensen met een beperkingen
(bijvoorbeeld op de Tinelsite). Daarnaast werken we aan richtlijnen om
te verzekeren dat de plaatsen die
voorbehouden zijn voor mindervaliden ook tijdens evenementen en
markten gevrijwaard blijven.

Informeren is communiceren
Het communiceren over deze vorderingen is ook een prioriteit voor de

Communiceren over het beleid is van
belang. De N-VA-fractie werkt ijverig
mee aan de onderhandelingen over
de herziening van het GAS-systeem
in Mechelen. En om de veiligheid in
de buurt te verhogen, zetten we in op
de buurtinformatienetwerken in de
stad.
Met al deze kleine ingrepen komen
we uiteindelijk tot een warm, aangenaam Mechelen.

Onze schepenen in actie
Na vier maanden orde op (financiële) zaken stellen, werken onze
Mechelse N-VA-schepenen met enthousiasme mee aan de vorming van
het nieuwe beleid. Hun hoofddoel?
Van Mechelen een betere thuis
maken voor iedereen.

Katleen Den Roover zorgt voor een
stad en dorpen om te Zoenen

Marc Hendrickx maakt werk
van taalactieplan

“Burgers én stadsdiensten
moeten Mechelen
proper houden.”

“Nederlands is de hefboom
voor sociale vooruitgang.”

Schepen van Diversiteit Marc kaartte
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt al aan en trok de dag tegen
racisme. Diversiteit is erg ruim: het
gaat om (leeftijds)discriminatie en de
toegankelijkheid voor mensen met
een beperking. Maar ook om de
uitdagingen die een diverse samenleving met zich meebrengt. Een
samenleving waar jongeren werk
maken van een beter Mechelen als
hun eigen thuisstad, in plaats van een
‘heilige oorlog’ te gaan voeren ver
weg.
Eén van de maatregelen die we in dat
kader beloofden komt eraan: een taalactieplan. De kennis van het Nederlands blijft de hefboom tot sociale
vooruitgang en vormt de verbindende factor van onze samenleving.
Daar zetten we met dit plan duidelijk
op in. Aangezien één op de drie jonge
Mechelaars thuis geen Nederlands
spreekt, is dit zeker geen overbodige
luxe.

Katleen voerde uitgebreid actie tegen
zwerfvuil. Daarbij was ze niet te beroerd om zelf mee de handen uit de
mouwen te steken. Enkele sluikstortgevoelige plekken werden een week
ongemoeid gelaten, om het contrast
duidelijk te maken met een week
waarin de stadsdiensten wel alles opruimen. Vaak moest er echter al vroeger gestopt worden vanwege de
veroorzaakte overlast. Katleen zet
daarom voluit in op een samenwerking tussen burgers en stadsdiensten
om de stad rein te houden. Ook de
scholen deden hun duit in het zakje:
zij ruimden zelf zwerfvuil op en streden op die manier om de titel van
‘Schoonste school’.

Bart De Nijn bouwt voor de
Mechelaar

“Veel bouwwerken,
weinig overlast.”

Als schepen van Openbare Werken
wil Bart doordachte investeringen die
een échte meerwaarde betekenen

www.n-va.be/mechelen

voor de Mechelaar. De Tervuursesteenweg, Brusselsesteenweg - met
Plaisanceplein - en de omgeving rond
het Clarenhof worden binnen het jaar
vernieuwd.
Het meest in het oog springt de ‘werf
van de eeuw’: het nieuwe station.
Daarbij is het een grote uitdaging om
de overlast tot een minimum te
beperken. Zo worden massa’s grond
afgevoerd voor het graven van de
parking, de autoweg en de spoorweg.
Bart geeft de voorkeur aan transport
over water of met de trein om een
sliert van minstens 40 000 tientonners
over onze wegen te vermijden.

Wim Jorissen versterkt de
Mechelse middenstand

“Een aantrekkelijke
middenstand brengt het
centrum tot leven.”

Nieuwe investeerders en ondernemers aantrekken. Dat is een belangrijke doelstelling van onze schepen
van Economie. Dit voornemen werd
al concreet gemaakt met de ‘retail
tour’. Daarbij kregen mogelijke
investeerders een rondleiding door
het Mechelse winkelcentrum.
Wim maakt ook werk van een horecacoach. Die wordt de spreekbuis van
de horeca-uitbaters en helpt om het
aanbod beter af te stemmen op de
vraag. Hiermee wil de schepen de horeca wapenen om nog meer mensen
en bezoekers aan te trekken. Wim
doet er dus alles aan om van Mechelen een levendig winkelcentrum te
maken, zonder megalomane projecten of ingrepen.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

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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