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MECHELEN Voluit
Grootste partij van
Mechelen
Op 14 oktober behaalde de N-VA een
knap resultaat in onze stad. Ondanks
de stevige concurrentie werd de
N-VA met 23,2 procent van de
stemmen op slag de grootste
Mechelse politieke partij.

V.U.: Kerstin Hopf - Patrijzenstraat 9 - 2811 Leest - mechelen@n-va.be

Dankzij dit mooie resultaat werden
maar liefst elf N-VA’ers verkozen in
de gemeenteraad. We kunnen ook
drie mensen afvaardigen in de
OCMW-raad. Deze personen stellen
we graag aan u voor op de volgende
pagina’s.
Het is in de politiek niet enkel van
belang een mooie score te behalen bij
de verkiezingen, maar vooral om
deze score te kunnen vertalen in het
beleid. Daarom ben ik verheugd dat
we na een vlotte
onderhandelingsronde erin geslaagd
zijn een evenwichtig
bestuursakkoord te sluiten met
CD&V en de Stadslijst (Groen, Open
Vld, m+). Vanaf januari nemen er
dankzij dit akkoord vier N-VAschepenen in het college plaats,
waarvan er één halverwege de rit
vervangen wordt door een CD&Vschepen.
U kan erop rekenen dat al deze
mandatarissen
zich de
komende zes
jaar ten volle
zullen inzetten
om een correct
en transparant
beleid te
voeren in het
belang van alle
KERSTIN HOPF
Voorzitster
Mechelaars.
N-VA Mechelen

www.n-va.be/mechelen

U KAN OP ONS REKENEN
N-VA Mechelen sprong in oktober vorig jaar van twee gemeenteraadsleden
naar elf. We werden daarmee de grootste politieke partij van de stad. Een
geweldige groei die ons de kans geeft het beleid van Mechelen mee te
bepalen. Daarvoor bedanken we nogmaals iedereen die zijn of haar stem aan
onze mensen gaf. Aan hen die ons dat vertrouwen nog niet gaven: geef ons
de kans ons te bewijzen !
Op 2 januari is de nieuwe meerderheid van start gegaan. Met onze sterke fractie
zullen we de komende zes jaar hard werken om Mechelen te doen evolueren
naar de ideale plaats om te werken, om jong te zijn of te genieten van je oude
dag, om er te verpozen, kortom: een thuis voor iedereen.

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJK BELEID
Met de financieel-economische crisis die nog
volop speelt, kiest men best voor een
voorzichtig beleid. Dit stadsbestuur zal onder
impuls van de N-VA geen ondoordachte
uitgaven doen, zonder hierbij te beknibbelen
op de levenskwaliteit. De heraanleg van de
Bruul is prioritair. Ook de stationsbuurt zal een
ware metamorfose ondergaan.
Naar Nederlands voorbeeld zal het
stadsbestuur een website openen waarop mensen hun besparingsvoorstellen
kunnen posten. Maar ondoordachte uitgaven van een bestuur dat boven zijn
stand leeft, neen, dat zal er niet meer bij zijn! Met ons zal elke euro drie keer
worden omgedraaid alvorens die zal worden
besteed.

NEDERLANDSE TAAL IS SLEUTEL VOOR
(H)ECHTE SAMENLEVING
We bouwen aan een (h)echte samenleving en
verzamelen onze diverse stad rond het Mechels
project. Een gezamenlijke taal is hiertoe de
sleutel. We zetten voluit in op algemene kennis
van het Nederlands bij al onze inwoners, ook als
thuistaal. Ook sociale voordelen als een sociale
woning worden afhankelijk gemaakt van de wil
om Nederlands te leren. Hiertoe wordt er een
actieplan opgesteld dat ondersteund wordt door flankerende maatregelen in
het onderwijs. Aan nieuwkomers maken we duidelijk dat er naast het pleidooi
voor rechten ook plichten zijn waaraan zij moeten voldoen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Dit zijn uw gemeente- en OCMW-raadsleden
GEMEENTERAAD

Melikan Kucam

Rita Van Den Bossche

Marc Van Hammée

• 38 jaar
• Mechelen-Noord
• Ambtenaar
• Expert boekhouding-financiën
gsm: 0477 58 41 97
melikan.kucam@n-va.be

• 57 jaar
• Nekkerspoel
• Informaticus met een professionele ervaring van meer
dan 35 jaar in administratieve automatisering
• Fractieleider gemeenteraad
rita.vandenbossche@n-va.be

• 48 jaar
• Muizen
• Huisarts in Muizen
marc.vanhammee@n-va.be

Danielle Van Neck

Jan Verbergt

Kerstin Hopf

Chris Backx

• 42 jaar
• Mechelen-Noord
• Commercieel afgevaardigde voor het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
danielle.vanneck@n-va.be

• 54 jaar
• Hombeek
• Vrachtwagenbestuurder
jan.verbergt@n-va.be

• 39 jaar
• Leest
• Voorzitster N-VA Mechelen
kerstin.hopf@n-va.be

• 58 jaar
• Nekkerspoel
• Advocaat
• Voorzitter gemeenteraad
chris.backx@n-va.be

OCMW-RAAD

Katy Mariën

Tom Geys

Hilde Baetens

• 38 jaar
• Heffen
• Advocaat
katy.marien@n-va.be

• 43 jaar
• Muizen
• HRM- en vormingsverantwoordelijke
bij de Vlaamse overheid
tom.geys@n-va.be

• 49 jaar
• Mechelen-Zuid
• Bediende
hilde.baetens@n-va.be

mechelen@n-va.be

Vier N-VA-schepenen voeren beleid voor u
Marc Hendrickx

Bart De Nijn

Marc Hendrickx is eerste schepen,
bevoegd voor Diversiteit, Integratie,
Burgerzaken, Onderwijs en Juridische
Zaken. Marc is 44, advocaat en Vlaams
volksvertegenwoordiger. Hij is
voormalig voorzitter van de lokale
huisvestingsmaatschappij “Woonpunt”
(voorheen “M.G.W.”) en al twaalf jaar
gemeenteraadslid.

Bart De Nijn wordt schepen van
Openbare Werken en voorzitter van
de Nekkerhal. Bart is 58 jaar en was de
voorbije zes jaar provinciaal
gedeputeerde. Hij is al twaalf jaar
gemeenteraadslid. Tot zes jaar geleden
was hij leraar wetenschappen in
College Hagelstein.

Diversiteit is een realiteit. Ze biedt nieuwe kansen, maar stelt
ons voor complexe uitdagingen. Een intensief actieplan
Nederlands moet ervoor zorgen dat meer Mechelaars behoorlijk
kunnen communiceren in het Nederlands. Deze taalkennis
vormt een onmisbare hefboom naar emancipatie en sociale
promotie. Het draagt bij tot de cohesie van onze Mechelse
samenleving. De N-VA wil de nieuwkomers in Mechelen wijzen
op hun plichten, waar er in het verleden toch vooral de nadruk
lag op hun rechten.

Onder mijn impuls maakt het stadsbestuur een investeringsplan
op van alle straten die we willen vernieuwen. De prioriteit ligt
op de verbindende straten en de wijkontsluitingswegen, met
evenredige aandacht voor het centrum, wijken en dorpen.

Onze stad heeft inwoners van uiteenlopende afkomst en uit
diverse gemeenschappen. Ik wil echter geen beleid opbouwen
dat uitgaat van de versterking hiervan. Integendeel: dit
stadsbestuur zet voluit in op één gemeenschap, de Mechelse.
Niet de afkomst van mensen telt, wel de toekomst. Die toekomst
zal voor Mechelen Vlaams en Nederlandstalig zijn.

Elke Mechelaar kan via inspraak- en overlegvergaderingen en
referenda mee beslissen over de heraanleg van straten in
zijn/haar directe omgeving.
Het bestuur werkt een methode uit om de melding en aanpak
van problemen op het openbaar domein nog sneller en
efficiënter aan te pakken.
De Nekkerhal wordt niet verkocht. Ze wordt zo vaak mogelijk
gebruikt, bijvoorbeeld volgend jaar voor een Studio 100-show
rond de Eerste Wereldoorlog. Ik probeer een evenwicht te
vinden met de andere grote huurders.

Om de Mechelaars een toekomstperspectief te bieden, zullen we
het onderwijs inzetten als een echte emancipatiemachine.

Wim Jorissen
Katleen Den Roover
Katleen Den Roover is 43 jaar en was
gemeenteraadslid van 2004 tot 2006.
Nu is ze schepen bevoegd voor Wijken Dorpszaken en Administratieve
Vereenvoudiging. Katleen woont met
haar echtgenoot en twee tieners op de
Vesten.

Het nieuwe bestuur wil burger en politiek dichter bij elkaar
brengen. De wijk- en dorpsraden vormen het constructief
overlegplatform tussen bewoners en beleidsmakers.
Door een ‘verbreding’ van de wijkraden wordt dit een
ontmoetingsplek met plaats voor de geëngageerde individuele
burger, buurten én lokale verenigingen. Zo beslissen we niet
alleen beter, maar versterken we ook het sociale weefsel in de
stad.
Administratieve vereenvoudiging betekent: inzetten op klare en
duidelijke info aan de Mechelaars. In combinatie met zo
eenvoudig mogelijke administratieve procedures bij de
stadsdiensten.

www.n-va.be/mechelen

Wim Jorissen is de volgende drie
jaar schepen van Economie, Sociale
Economie en Werk. Hij is 52 jaar,
advocaat en docent aan de Thomas
More Hogeschool. Reeds op 22jarige leeftijd werd Wim een eerste
keer verkozen tot gemeenteraadslid.
Om Mechelen als winkelstad te versterken krijgen de handelaars
echte inspraak in de overlegorganen met de stad. Het
centrummanagement wordt verder uitgebouwd en er komt een
marketingplan. ‘Mechelen winkelstad’ zet zich de komende
jaren in de markt als een totaalbeleving, met een gevarieerd
aanbod aan handel en horeca in een schitterend historisch kader.
Mechelen moet een stad zijn waar ondernemers makkelijk aan
de slag kunnen via een klantgericht en klantvriendelijk
aanspreekpunt. Daarom werk ik aan een hervorming van de
overlegorganen met het economisch veld. Ook daar zal inspraak
geen ijdel woord zijn.
Het ondernemershuis Oh! wordt verder uitgebouwd. Startende
ondernemingen en spin-offs krijgen er kansen. We streven een
nauwe samenwerking met andere actoren na, in het bijzonder
met de hogeschool. De nadruk ligt op creatieve en nieuwe
economie.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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