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V.U. Gert Cauwenberg
Koningin Astridlaan 150
2800 Mechelen

Nieuwjaarsreceptie

Monstercoalitie na amper
een jaar al op z’n gat!
De ‘monstercoalitie’ van Open Vld, sp.a, een Spiritist, GROEN! en enkele mensen die zichzelf CDO noemen (maar waar in de verste verte geen partijwerking
van te bespeuren valt) zit na niet eens een jaar besturen serieus op z’n tandvlees.
Interne verdeeldheid binnen de meerderheid (tussen de twee grote partners Open
Vld en sp.a maar ook tussen schepenen van diverse partijkomaf) én zelfs binnen de
meerderheidspartijen (denk aan de ruzies die de buitenwereld mocht aanschouwen
in de periode van de voorzittersverkiezingen bij de sp.a, waar Caroline Gennez
openlijk werd geschoffeerd door Mechelse partij-collega’s) zijn schering en inslag.

Op zondag 27 januari
(11.30u)
vindt in de parochiezaal
Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijle

Er was het ‘dossier-Stevens’ waarover het laatste woord zeer zeker nog niet
gezegd is.
Er waren de erop gevolgde schandalige uitlatingen van Schepen Lamon
Dit stadsbestuur is
(die beweerde dat corruptie schering en
intern verdeeld.
inslag was bij de Mechelse ambtenaren),
er klinken steeds meer waarschuwingen
van financiële experts en zelfs de eigen stadsontvanger dat de stadskas zo goed als
leeg raakt bij verderzetting van dit “beleid”, enzovoort en zo verder.

(nabij de Stadsbibliotheek)
onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie plaats.
Een hapje, een drankje, een

De Mechelse N-VA (en haar kartelpartner CD&V) legt
ondertussen vaak de vinger op de wonde, maar komt
even vaak met alternatieve voorstellen en dossiers. Want
wij blijven ons voor Mechelen en de Mechelaars inzetten en
werken met slechts één doel voor ogen: uw aller belang!

Stadskas zo
goed als leeg.
De Mechelse N-VA

streepje muziek
(met en van de muzikaal
geniale Mechelaars Paul
Stok en René Jonckheere),
een gelegenheidstoespraak
van Kamerlid Flor Van
Noppen, maar vooral:
veel sfeer.
Allen daarheen!

De Mechelse N-VA
wenst alle Mechelaars
zalige Kerstdagen,
een leuk eindejaar en een
prettig begin van 2008 toe!
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Nieuws vanuit
het provinciebestuur
Mechelaar Bart De Nijn is provinciaal gedeputeerde en waakt over de Mechelse
belangen bij de provinciale besluitvorming, dag in en uit. De N-VA’er getuigt: “Al
is ze bij velen nog vrij onbekend, of toch minstens ver van hun bed, de provincie speelt
als bestuur tussen enerzijds de (in onze provincie 70) steden en gemeenten, en anderzijds de Vlaamse en federale overheid, een belangrijke rol. De provincie is zowat 2.867
km² groot en telt meer dan 1,6 miljoen inwoners, qua bevolkingsdichtheid kan dit tellen.
Met daarenboven in een straal van 500 km 180 miljoen mensen of quasi de helft van de
inwoners van de EU is de internationale context eveneens en onmiskenbaar aanwezig”.
Of er dan wel aan Mechelen gerelateerde dossiers aan bod komen? “Decennialang
heeft men volgens mij te weinig aandacht gehad voor dossiers die ons Mechelaars
aanbelangen –niet in het minst omdat er geen Mechelaar in de deputatie zetelde-,
dus daar pogen we nu toch wel wat aan te doen. Een simpel voorbeeld met betrekking tot het sportpark ‘de Nekker’ kan dit staven: hier zal in 2008 maar liefst
565.000 euro aan provinciale middelen voor vrijgemaakt worden, voor uitbreiding
van onder meer de binnenspeeltuin ‘Nekki’, aanleg extra-terrasruimte enz.
Tevens wijs ik op het memorandum dat we eind deze zomer opstelden rond het
woonwagenpark-probleem: het kan niet dat in deze maatschappelijke problematiek kleinere gemeenten uit de omtrek hun verantwoordelijkheid niet opnemen
en steeds maar doorverwijzen naar Mechelen, dat nochtans meer dan voldoende
inspanningen levert. Daarom trokken we richting Vlaamse overheid, met het
oog op een aanpassing van het beleid.”
Met betrekking tot ‘veiligheid en ondernemen’ zat Bart onlangs nog een colloquium, medegeïnspireerd en georganiseerd door ‘VOKA-Kamer van
Koophandel Mechelen’ voor: “We nemen een gezamenlijke preventieve aanpak
tegen bedrijfscriminaliteit aldus ter harte.”

Mechelse N-VA erg actief
Op 1 september trokken we er met een volle bus op uit naar de Sinjorenstad,
voor een ‘Antwerpen-dag’. Op 7 november hadden we een interessante - en druk bijgewoonde
gespreksavond over onder meer de politieke actualiteit in stad en land.
Ook ging er een nieuwe jongerenkern van start in onze stad. Onze mandatarissen Bart De Nijn,
Marc Hendrickx en Kathleen De Wolf voeren ondertussen constructief doch kritisch oppositie in
gemeente- en OCMW-raad. Lees over dit alles en nog veel meer op

www.n-va.be/mechelen
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Nederlands graag!
Als Vlaming in Mechelen, oude hoofdstad der Nederlanden, mogen we trots zijn op onze taal en cultuur.
Vlamingen die uitwijken naar andere landen, leren de taal en de gewoontes van hun gastland uit respect voor
de lokale bevolking. Mogen wij dan als Vlaming niet verwachten dat mensen die hier een nieuw leven willen
opbouwen hetzelfde doen?
OCMW-raadslid Kathleen De Wolf
ijvert ervoor dat mensen die komen aankloppen voor een leefloon, te begeleiden richting
lessen Nederlands zodat ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Als Mechelse sportvrouw van het jaar 2006 wil ze ook dat sportclubs resoluut kiezen voor het Nederlands:
“het is een hefboom tot integratie, en een blijk van respect voor onze gemeenschap van
zij die hier komen wonen en hun leven hier uitbouwen”.
Gemeenteraadslid Marc Hendrickx agendeerde op de
gemeenteraad van september een punt waarover de
meerderheid het niet eens raakte, doch dat hij in de
gemeenteraad van december opnieuw aan bod laat
komen: in het straatbeeld dienen andere talen dan het
Nederlands zoveel als mogelijk te worden geweerd,
zelfs op straffe van administratieve boetes. Een aannemer die je straat afsluit en daarbij tweetalige verkeersborden plaatst? Een marktkramer die zijn waren aanprijst in
het Arabisch? Voor Marc Hendrickx en de N-VA kan dit
niet. Zijn voorstel tot gemeenteraadsbesluit en aanpassing van de politie-code wil hieraan paal en perk stellen.

In de krant gelezen
De schepen van Ruimtelijke planning en
Stadsvernieuwing vindt dat een handelaar die klaagt
over de verkrotting en verloedering in de Borzestraat (toch
een belangrijke winkelstraat en verbinding tussen Bruul en
Ijzerenleen), toch nog enkele jaren zal moeten wachten,
want sites als bv. de ‘Euro-shopping’ moeten eerst worden
aangepakt.
Ons voorstel na dit trieste antwoord van de schepen:
onttrek de verloederde gebouwen aan het zicht,
middels panelen of –beter nog- grote industriële zeildoeken
(zoals bv. in de haven te zien valt, of op grote industrieterreinen). Tegelijkertijd kunnen verenigingen of stad er zelfs
hun aankondigingen op kwijt !

www.n-va.be/mechelen
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Bart De Wever, voorzitter N-VA
Vandaag pleiten we voor een staatshervorming die
oplossingen biedt voor concrete problemen waarmee burgers en ondernemingen in Vlaanderen én
Wallonië worden geconfronteerd.

Rien ne va plus
Meer dan vijf maanden scheiden ons van de dag waarop het Vlaams Kartel aan zet
kwam. Twee N-VA-mandatarissen uit uw provincie, Jan Jambon en Flor Van Noppen,
laten hun licht schijnen op de daaropvolgende federale regeringsvorming die vooralsnog geen einde lijkt te kennen.
Als er iets duidelijk is na maanden
onderhandelen, dan is het wel dat België
vierkant draait.
Jan Jambon: “Dat is wel het
minste dat je kan zeggen. Het
is duidelijk dat de tactiek van
de N-VA werkt: door mee aan
de onderhandelingstafel te
schuiven, kunnen we effectief
op de besluitvorming wegen
en verkeerde besluitvorming
tegenhouden. Wanneer
onze constructieve voorstellen dan op het systeJan Jambon
matische ‘non’ van de
Kamerlid
Franstaligen stoten, én
we kunnen dit duidelijk communiceren aan de
buitenwereld, gebeurt wat moet gebeuren: steeds
meer mensen zien in dat échte oplossingen binnen
dit Belgische kader niet meer mogelijk zijn.”

www.n-va.be



Valt de huidige problematiek
eenvoudig samen te vatten?
Flor Van Noppen: “Ja. Vandaag zijn wij op een
punt beland dat we alleen maar moeten vaststellen
dat dit land in feite is gesplitst in twee aparte
democratieën met een opinievorming die langs
totaal gescheiden mediakanalen verloopt en waarbij onderwijs, sport en cultuur op geen enkele
manier nog bijdragen tot een gemeenschappelijk
Belgisch natiegevoel.”

Men spreekt over ‘redelijke’ Vlaamse eisen.
Welke zijn deze?
Jan Jambon: “Als we om inspraak in het NMBSbeleid vragen is dat om de files van de weg te
halen en onze zeehavens beter te ontsluiten. En als
we de regionalisering van de vennootschapsbelasting eisen, dan is dat om onze ondernemingen
zuurstof te geven om de internationale competitie
aan te gaan. Om maar te zeggen dat we geen onredelijke eisen stellen, maar verzuchtingen op tafel
leggen die breed gedragen worden bij burgers en
bedrijfsleven in Vlaanderen. Vragen om een betere
staathuishouding die overigens ook Wallonië ten
goede komt. En waarbij we een consensus vonden
om die samen met CD&V en
Open Vld op tafel te leggen.”
Flor Van Noppen
Kamerlid
Wat mogen we van de N-VA
nog verwachten?
Flor Van Noppen: “Het is
onze rol in deze formatie een zo ruim mogelijke
staatshervorming uit de brand te slepen. Tot nu toe
hebben we die rol voortreffelijk gespeeld. Zeker en
vast dankzij de standvastige houding van Bart De
Wever, die hierom door vriend en vijand gerespecteerd wordt. Zowel N-VA als CD&V zeggen dan
ook klaar en duidelijk: zonder degelijke staatshervorming treden we niet toe tot een regering.”

T E R U G S T U U R B O N
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be
De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het verw ijd eren ervan.

