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Sport voor iedereen in Mechelen
N-VA Mechelen:
voor een sociaal
en sober beleid
De N-VA is een partij die zowel
nationaal als in Mechelen opkomt
voor een aantal fundamentele
maatschappelijke principes zoals
responsabilisering, integratie,
goed bestuur.
SOCIAAL WEEFSEL
N-VA Mechelen wil met uw
steun werk maken van een sterker
sociaal weefsel, van een open en
(h)echte gemeenschap en
SAMENleving, en van een bestuur
dat als een goede huisvader de
financiën beheert.
SOBER BELEID
In tijden van economische en
financiële crisis, van besparingen,
inleveringen en budgettaire
moeilijkheden, gaan wij voor een
sober beleid. N-VA Mechelen zet
de tering naar de nering om de
toekomst van Mechelen en de
Mechelaars veilig te stellen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de grootste Mechelse sporthal:
‘De Ploan’ in Mechelen-Noord. De sporthal wordt de thuisbasis van zaalvoetbalclub Salaam Mechelen, die sinds 1995 uitgroeide tot een grote zaalvoetbalclub.
De Werkgroep Sport van N-VA Mechelen vreest echter dat de sporthal mettertijd
volledig zal ingepalmd worden door Salaam Mechelen. Nochtans moet een sporthal
die gebouwd wordt met gemeenschapsgeld gebruikt kunnen worden door álle
bevolkingsgroepen en op alle tijden. Een dergelijke sporthal moet de integratie net
bevorderen. Net zoals de andere sporthallen en
sportaangelegenheden, moet de nieuwe sporthal recreatieve sporters de kans bieden hun sporttak te
kunnen uitoefenen.
SPORTVRIENDELIJKE PLEINTJES
N-VA Mechelen wil iedereen aanzetten tot sporten
en bewegen. Wij vinden dat zoveel mogelijk stadspleintjes sportvriendelijk ingericht kunnen worden.
Dat kunnen we bijvoorbeeld verwezenlijken door
enkele fitnesstoestellen te plaatsen en een begeleidend instructiebord. Zo kunnen we jong en oud in
contact brengen met gezond bewegen. Het moet niet
altijd voetbal zijn, toch?

Als u daar ook zo over denkt, dan
weet u voor wie te kiezen op
14 oktober.
Voetbal en andere sporten
moeten de integratie bevorderen.

Fitnesstoestellen op Mechelse
pleintjes zetten de bewoners
ertoe aan gezond te bewegen.

BUURTSPORTCOCKTAILS
We kunnen het sociale weefsel in de buurt
versterken door op Mechelse sportactiviteiten de sportclubs, scholen, jeugdverenigingen en de stad te laten samenwerken.
Zogenaamde ‘buurtsportcocktails’ kunnen
zo aan populariteit winnen. De stad kan
sportclubs bovendien begeleiden. Ze kan
het initiatief nemen om clubs te helpen en
te motiveren om een clubbeleidsplan op te
stellen. Zo’n plan geeft de clubs een beeld
van hoever zij staan op het vlak van sportaanbieding in Mechelen en hoe ze verder
kunnen groeien.

Marc Hendrickx
Lijsttrekker N-VA Mechelen

AGENDA

Heeft u vragen of suggesties over het sportbeleid in Mechelen?
Aarzel dan niet ons te contacteren via sport@n-va-mechelen.be
VRIJDAG 29 JUNI
Stadsschouwburg Mechelen:
Verkiezingsmeeting N-VA
Meer info via Rik Verwaest, 0498 41 27 26

VRIJDAG 6 JULI
Zaal Rerum Novarum, Muizen-dorp:
Guldensporenquiz van N-VA-Mechelen
Meer info via Walter Swinnen, 0473 73 03 63

100? 101? 112?
Wie dringend een ziekenwagen, de politie of de brandweer
nodig heeft, moet kiezen tussen de nummers 100, 101 of 112.
Verwarrend of niet, om geen kostbare tijd te verliezen maakt het
wel degelijk uit welk nummer je intoetst.
HET JUISTE NUMMER
100 = Brandweer en dringende medische hulp
101 = Politie
112 = Europees noodnummer

Elke twijfel over het correcte noodnummer kan het
verschil zijn tussen leven en dood in een noodgeval.

112 is een Europees noodnummer dat in alle 27 landen Europese
Unie kan gebruikt worden in geval van agressie, ongeval of in elke
andere noodsituatie. Elke Europeaan zou maar één nummer te
onthouden hebben! In theorie althans, want na onderzoek blijkt
dat 74 procent Europeanen dit nummer (nog) niet kent …

VERWARRING TROEF
Ook bij ons bestaat heel wat verwarring. Het zijn immers de Hulpcentra 100 die de oproepen naar 112 behandelen. Het
noodnummer 100 wordt echter enkel gebruikt voor dringende medische hulp en voor de brandweer. Voor wie de politie nodig heeft, moet het hulpcentrum 100 naar het nummer 101 doorschakelen. Hiermee kan kostbare tijd verloren gaan.
INFORMATIECAMPAGNE
Ondertussen moeten de mensen in nood in dit land helder blijven en diep nadenken over het nummer dat ze het best
intoetsen, of… moeten ze snel naar Binnenlandse Zaken surfen. Daar vinden ze wel alle uitleg. Open Vld-minister
Turtelboom kondigde in de vorige legislatuur een gigantische informatiecampagne aan, maar deze is toch niet echt
opvallend geweest, zo blijkt.
TAAK VOOR STAD MECHELEN
Danielle Van Neck, lid van de Werkgroep Veiligheid van N-VA Mechelen, merkt het probleem
op bij de Mechelaars. “De mensen twijfelen”, weet ze. “Ik vrees dat veel inwoners toch niet
goed ingelicht zijn. Iemand dacht zelfs het nummer 900 nog te moeten gebruiken … hopelijk
is dat slechts een enkeling en is er geen TV- of filmfanaat die meent het Amerikaanse 911 te
moeten vormen!” Het is ook aan de stad om haar inwoners goed te informeren, vindt de
N-VA. Elke vorm van twijfel of verlies van tijd in een noodgeval kan het verschil betekenen
tussen leven en dood. We blijven het dossier ‘Info 112’ voor u opvolgen en zullen u hierover
blijven informeren!

Danielle Van Neck
Werkgroep Veiligheid
N-VA Mechelen

N-VA Mechelen geeft jongeren een stem
N-VA is er voor iedereen in Mechelen. Het spreekt
dan ook voor zich dat de leefwereld van de
Mechelse jongeren een belangrijke plaats krijgt in het
N-VA-beleidsprogramma.

OPTREDENS
Jong zijn in Mechelen kan prachtig zijn. De kindergemeenteraad organiseerde in het verleden al fantastische
initiatieven zoals Mechelen Kinderstad en de herhaalde
speeldagen. Maar ook voor tieners is het hier heerlijk vertoeven. Ze kunnen genieten van allerhande gratis optredens in de zomer en diverse bijeenkomsten her en der.
VOOR STUDENTEN
Wij geloven dat deze initiatieven aangevuld kunnen
worden door de jongeren zelf meer te laten participeren.
Zo zou de aanwezigheid van de studentenverenigingen
in de jeugdraad meer licht kunnen werpen op de noden
van studenten in onze Dijlestad.
Ben je benieuwd naar wat
de N-VA in petto heeft voor de jeugd in Mechelen?
Bekijk dan zeker ons programma op
www.n-va.be/mechelen!

Heraanleg Hoogstraat: hoe het niét moet
Het Mechelse stadsbestuur heeft van de herinrichting van het openbaar domein een van haar speerpunten gemaakt. Maar de financiële impact daarvan is
overdonderend. De Mechelse schuld is enorm gestegen, wat de Mechelaar zuur zal opbreken. Een voorbode daarvan was alvast de verhoging van de prijs van
de vuilniszakken tot de hoogste van gans Vlaanderen!
Van dergelijke infrastructuurwerken mag je natuurlijk
verwachten dat ze doordacht worden uitgevoerd. Niets
is minder waar in Mechelen. De handelaars in de Hoogstraat zijn er alvast niet over te spreken. Vele handelszaken staat het water aan de lippen. Hun omzet daalde
door de heraanleg met 40 tot zelfs 60 procent.
GEEN LACHERTJE
Bij de heraanleg werd bovendien te weinig rekening gehouden met oudere mensen en/of mensen die minder
goed te been zijn. De stoepranden zijn zo hoog dat mensen met een verminderde mobiliteit het lastig hebben om
van het voetpad te stappen en de straat over te steken.
Ook voor rolstoelgebruikers is het geen lachertje.
Voor de andere weggebruikers is het eveneens huilen met
de pet op. Fietsers weten niet goed waar ze niet mogen
en waar ze moeten rijden. De parkeerplaatsen zijn erg
smal. De laad- en loszones staan erg slecht aangegeven.

Na het fiasco van het heraangelegde Plaisanceplein is
het ook in de Hoogstraat huilen met de pet op.

TIJD VOOR VERANDERING
We zwijgen hier dan nog over het autoluw maken van
de binnenstad, wat tot verwarring alom leidt. Kortom,
de Mechelaars en de bezoekers van buiten de stad vermijden Mechelen en wijken voor hun aankopen uit naar
andere steden … met alle gevolgen van dien voor de
plaatselijke handelaars.
Na het fiasco van de heraanleg van het
Plaisanceplein is het voor de Mechelaars
wel duidelijk dat dit beleid moet stoppen.
Het is tijd voor verandering in Mechelen!
Marc Van hammée
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Mechelse artsen en apothekers in het verweer
Verscheidene Mechelse (huis)artsen en apothekers
uitten hun ongenoegen over de recente maatregel
van minister Onkelinx ...
Waarover gaat het? De minister wil besparen op gezondheidszorg - tot daar aan toe, het zijn financieel moeilijke
tijden. Vanaf 1 mei 2012 moeten voorschriften voor antibiotica en antischimmelmiddelen daarom automatisch
‘gesubstitueerd’ worden door de apotheker. Dat wil zeggen dat de apotheker het voorgeschreven merk moet negeren en het goedkoopste alternatief moet afleveren.
“Da’s toch normaal”, denkt u wellicht. Maar niets is minder waar. De huisarts kent beter dan wie ook zijn patiënt

en weet welk geneesmiddel voor hem/haar het best geschikt is. Denk maar aan oplosbare tabletten voor mensen met slikproblemen of allergieën voor bepaalde
toegevoegde stoffen. En net daar wringt het spreekwoordelijke schoentje, want daar wordt geen rekening mee
gehouden bij de samenstelling van de lijst met goedkope alternatieven. Heb je dus moeite met het doorslikken van een tablet en heeft je arts een oplostablet
voorgeschreven? Spijtig, maar helaas. Tenzij je zelf heel
wat meer wil betalen zal de apotheker je een geneesmiddel uit het korfje van de goedkoopste geneesmiddelen
moeten afleveren.
Maar ook voor de apotheker is het geen lachertje. Er zullen bijvoorbeeld problemen optreden met stockbeheer
en met de beschikbaarheid van geneesmiddelen.
De Mechelse huisartsen en apothekers houden alvast hun
hart vast voor de gevolgen van deze ondoordachte maatregel van de minister. De N-VA vindt dat er op een intelligente manier gezocht moet worden naar manieren om
het goedkoopste medicijn af te leveren en voor te schrijven, indien het medisch verantwoord is. Met de maatregel van minister Onkelinx zullen de apothekerskasten
echter uitpuilen en de patiënten in verwarring zijn.
De N-VA vindt dat het goedkoopste medicijn op een
intelligente voorgeschreven en afgeleverd moet worden.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, 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.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
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.

‘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.’

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.

"

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

