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Mechelen

V.U. Kerstin Hopf
Patrijzenstraat 9
2811 Leest

Gespreksavond N-VA Mechelen
Inhoud
•
•
•

Koester je plakkers en
colporteurs
Rookmelderscampagne
van de provincie
Meer nieuws uit de
gemeenteraad

Woensdag 10 november om 20.00 uur
in Hotel Montreal (Duivenstraat 56).
Loop eens binnen
op het secretariaat van
Vlaams volksvertegenwoordiger
Marc Hendrickx,
op het Raghenoplein 15 (gelijkvloers).
Spreekuren zijn
op woensdag (11.00 – 12.00 uur)
en op zaterdag (10.00 – 11.00 uur)
of na afspraak via
marc.hendrickx@n-va.be,
fax nr. 015 27 22 01
of tel nr. 0495 10 17 27.

Thema’s: inburgering, migratie & integratie.
Met federale volksvertegenwoordigers
Nadia Sminate en Zuhal Demir.
Gratis toegang
•
Gratis drankje

Koester je plakkers en colporteurs!

Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat bijna alle Vlaamse partijen de voorbije jaren in
snel tempo leden verliezen. De klassieke militant die affiches aanplakt, borden plaatst of
blaadjes zoals deze ronddraagt, begint stilaan tot het verdwijnend Vlaams erfgoed te behoren,
zo valt te vrezen.

Door weer en wind

De colporteur kent dezelfde
moeilijkheden als de postbode:
klemmende, verstopte en
overwoekerde brievenbussen.

Is dat erg? Is dat verrassend? Het is vooral een teken des tijds dat politiek steeds verder weg
komt te staan van de gewone burgers. Via Facebook, Twitter en dergelijke wordt er door
onze politici gecommuniceerd dat het geen naam heeft. Maar de mannen en vrouwen die
als gemotiveerde basismilitant door weer en wind het verhaal van hun partij persoonlijk
rondbrengen, verdwijnen uit het straatbeeld.

‘Geen reclame, aub’

Die ‘colporteur’ heeft het ook niet gemakkelijk. Hij moet een keuze maken tussen een labyrint
van brievenbussen met ‘geen reclame, aub’, ‘geen verkiezingsdrukwerk, aub’ en andere eisen
en wensen. Elke colporteur krijgt na verloop van tijd een enorm respect en eerbied voor het
beroep van postbode. De amateurdrager kiest afhankelijk van zijn humeur, de tijd en het
weer. De postbode heeft die mogelijkheid niet, maar kent wel dezelfde moeilijkheden van
klemmende, verstopte en door plantengroei overwoekerde brievenbussen.

Cynische marketeers

Gelukkig lijkt de N-VA met haar stijgende ledenaantal te ontsnappen aan de trend van
afhakende basismilitanten. Maar voor de toekomst blijft het hout vasthouden. Daarom deze
goede raad aan alle partijen: koester je plakkers, colporteurs, bordenzetters, … Politiek is
immers een zaak van mensen voor mensen. Want ik huiver bij de gedachte dat alles in handen
zou komen van cynische marketeers.
Wilfried Van Assche, bestuurslid N-VA Mechelen

De N-VA in Mechelen
De N-VA telt in de Mechelse gemeenteraad twee
ervaren raadsleden: Bart De Nijn en Marc Hendrickx.
Samen met de kartelgenoten van CD&V en de fractie van
het Vlaams Belang vormen zij de oppositie. De nipte
meerderheid bestaat uit de zogenaamde ‘Stadslijst’ van
burgemeester Bart Somers (Open Vld, Groen!,
onafhankelijken en overlopers uit andere partijen)
en de sp.a.

Marc Hendrickx

Bart De Nijn

Doordat gemeenteraadsleden uit de meerderheid soms
gewoon niet komen opdagen, gebeurde het al geregeld dat
een gemeenteraad niet kon starten of doorgaan omdat het
nodige aantal niet gehaald werd. De wankele meerderheid
trekt zich daar erg weinig van aan. Met al haar plannen
die ze uitbazuint in de pers, heeft de meerderheid in de
gemeenteraad blijkbaar veel minder te vertellen.

Een rookmelder kan levens redden

N-VA wil rookmelders voor iedereen
N-VA-gedeputeerde
Bart De Nijn:
“Elk slachtoffer van
een woningbrand is
er één teveel.”

Jaarlijks worden vele mensen getroffen door een
woningbrand. Jammer genoeg vallen er daarbij ook
heel wat dodelijke slachtoffers. Hopelijk heeft u dit zelf of
in uw familie- en vriendenkring nog niet moeten
meemaken. Het leed dat de getroffenen dan overkomt, is
niet te beschrijven. Preventiecampagnes sluiten woningbranden helaas niet uit. Wat vooral telt, is dodelijke
slachtoffers vermijden.

NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM

Gelukkig staan de hulpdiensten dag en nacht paraat.
Wist u trouwens dat het provinciebestuur de opleidingen
van onze hulpdiensten voor haar rekening neemt? Het
belangrijkste investeringsproject (€ 20 000 000!) van
provinciaal gedeputeerde Bart De Nijn (N-VA) betreft een
gloednieuw opleidingscentrum voor onze brandweer,
politie en ambulanciers. Dat opleidingscentrum, Campus

Vesta, zal zich centraal in onze provincie in Emblem bij
Lier bevinden.

ROOKMELDER NOG NIET VANZELFSPREKEND

Maar voor de hulpdiensten ter plaatse zijn, kunnen
mensen verwittigd worden door één of meerdere
rookmelders. Voor Bart is elk slachtoffer ten gevolge
van een woningbrand er één teveel. Zeker als een klein
technisch toestel een dodelijke afloop had kunnen
voorkomen. Nog meer mensen zouden de aanschaf van
deze rookmelders vanzelfsprekend moeten vinden.
Maar dat is op dit moment nog niet het geval. Bart wil
dan ook alvast in de provincie Antwerpen het percentage
rookmelders gevoelig verhogen.

ROOKMELDERSDAGEN

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut start daarom
een campagne met als doel om enerzijds mensen te
sensibiliseren om rookmelders te plaatsen en anderzijds
30 000 kwaliteitsvolle rookmelders te verkopen aan
een voordelige prijs. Door de gezamenlijke aankoop
kan de prijs gedrukt worden tot slechts € 19,95, wat
ver onder de marktprijs ligt. Het gaat bovendien om
kwaliteitsvolle rookmelders (de batterij gaat minstens 10
jaar mee!). De toestellen zijn ook eenvoudig te monteren.
De ,,energiesnoeiers” worden ingeschakeld om ook bij
kansengroepen rookmelders te plaatsen.
Kijk tussen Sinterklaas en Kerst zeker uit naar de
“Rookmelderdagen”. In Mechelen start de actie op de
eerste koopzondag (12 december), met een leuke stand als
blikvanger op de markt! Tot dan.

Uit de gemeenteraad
“GEFRUSTREERDE CD&V’ER”?!
Schepen Geypen was blijkbaar niet opgezet met de
melding die ze ontving van een burger die haar op de
hoogte wou brengen van een wegverzakking. “Niet op
reageren”, schreef ze in een e-mail die ze rondstuurde in
het stadhuis, “dit komt van een gefrustreerde CD&V’er!”
Alleen was ze vergeten dat de melder zelf … in copij stond!
“Een foutje, verkeerde adressant”, liet mevrouw de schepen
via de lokale pers weten, maar van verontschuldigingen
was geen sprake. “Dat is ongehoord”, vindt N-VAgemeenteraadslid Marc Hendrickx. “Als mevrouw de
schepen haar verontschuldigingen niet aanbiedt, dan
moet de burgemeester zelf dat maar doen.”
Natuurlijk hoorden wij hier niets meer over. Noch de
burger in kwestie, die overigens al liet weten dat hij niet
eens een politieke voorkeur heeft.

CARROUSEL IN RAAD VAN BESTUUR
Marc Hendrickx hekelde op de gemeenteraad ook het feit
dat er voor de zoveelste keer in amper 3,5 jaar tijd een
wissel werd doorgevoerd in de raad van bestuur van de
sociale huisvestingsmaatschappij MGW. Die raad trad pas
aan in mei 2007.
Marc Hendrickx reageert: “Het kan al wel eens zijn dat
een bestuurder verhuist of komt te overlijden, waardoor
een vervanging noodzakelijk is. Maar dit is zowaar de
zesde of zevende keer dat de meerderheid een bestuurder
vervangt. Hoe kan zo’n raad van bestuur nog een
eendrachtig beleid uitstippelen en continuïteit nastreven?
Hoe kan er nog worden samengewerkt aan projecten? Van
iemand die een bepaald engagement aangaat mag je toch
verwachten dat die weet dat dit voor de volle duurtijd is?”
“Herhaaldelijk grootse werken aankondigen en met veel
bombarie de trompet schallen over het beleid is één ding.
Het omzetten naar daden is duidelijk een andere zaak”,
besluit Marc Hendrickx.

Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

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.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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