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MECHELEN Voluit!
N-VA Mechelen nodigt u graag
uit voor haar jaarlijkse

EINDEJAARSRECEPTIE.
Op 20 december, vanaf 15 uur,
verwelkomen wij u met een
hapje en een drankje in
Sporthal De Ploan,
Eksterstraat 100, Mechelen.

TAALACTIEPLAN DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Sinds april loopt het actieplan voor
een Mechels taalbeleid 2.0. Dit
plan vertrekt vanuit de bekommernis dat veel nieuwe Mechelaars een
gebrekkige taalkennis hebben en
wil ervoor zorgen dat meer inwoners het Nederlands machtig zijn.

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

Het Nederlands is de communicatietaal in Vlaanderen. Kennis ervan
een noodzakelijke voorwaarde om werk te
vinden of je te integreren in de maatschappij.
Het was duidelijk dat
er op dit vlak actie
nodig was. In onze stad
spreekt 26 procent van
de kinderen in het
lager onderwijs thuis
geen Nederlands.

Wist je
dat …
… N-VA Mechelen een nieuwe ondervoorzitter en secretaris heeft?
Bert Smits en Anne Delvoye nemen
deze taken nu voor hun rekening.
... met Bart De Nijn als schepen van
Openbare Werken enkel nog maar
gladde kasseien gelegd worden?

Schepen MARC HENDRICKX
maakt werk van een actief
taalbeleid in Mechelen.

INZETTEN OP KENNIS ÉN OEFENKANSEN
Het actieplan bouwt voort op wat er al is en gaat uit van een tweesporenbeleid.
Ten eerste wordt er ingezet op taalkennis. Dit gebeurt via een breed spectrum aan
initiatieven, die al beginnen in de voorschoolse omgeving. Ook nieuwkomers en
ouderen horen bij de doelgroep. Op die manier probeert de stad dus iedereen,
van jong tot oud, mee te krijgen.
De tweede pijler van het actieplan is het bieden van voldoende oefenkansen.
Daarbij worden onder meer winkeliers bewust gemaakt om niet meteen over te
schakelen op Engels of Frans. Ook zal de stad het goede voorbeeld geven en taalstages aanbieden.

GERICHTE ACTIVITEITEN VERHOGEN TAALBEHEERSING

… onze gemeenteraadsfractie het
afgelopen jaar heel wat vragen
stelde in de gemeenteraad? Marc
Van hammée toonde zich op dat
vlak het meest actief.

Enkele geplande acties lopen intussen. CBE Open school startte onlangs met een
NT2-cursus op maat van multiculturele ondernemers. Daarnaast zal het centrum
voor basiseducatie twee scholen ondersteunen in het versterken van sleutelcompetenties van laaggeschoolde (anderstalige) ouders. Er zal ook in het kader van
de jongerenwerking specifiek op taal ingezet worden tijdens het spelaanbod. Daar
wordt taal verwerkt doorheen alle activiteiten.

www.n-va.be/mechelen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Administratieve vereenvoudiging voor een
klantvriendelijke stadsadministratie
Tegen 2018 moeten de burgers alle
overheidsdocumenten digitaal kunnen afhandelen, zonder naar het
stadhuis te moeten. Om dit doel te
bereiken is het voorbije jaar achter
de schermen al zeer veel werk verricht bij de stad. De komende jaren
moet ook de burger hiervan de
vruchten kunnen plukken.

“Tegen 2018 hebben we een volwaardige ‘Mijn Mechelen’-functie uitgebouwd,” zegt schepen van
Administratieve Vereenvoudiging
Katleen Den Roover. “Elke Mechelaar
kan dan via zijn ID-kaart zijn ingediende dossiers zelf elektronisch
raadplegen. Daarnaast kan men ook
nagaan in welke fase het dossier zit
en wie de behandelende ambtenaar
is. We denken hier bijvoorbeeld aan
het indienen van bouwaanvragen,
evenementaanvragen, meldingen die
betrekking hebben op het openbaar
domein.”

Digitalisering heeft veel voordelen

Tegen 2018 hebben we een
volwaardige ‘Mijn Mechelen’functie uitgebouwd.
schepen
Katleen Den Roover

De digitalisering van dossiers heeft
voor burgers en ambtenaren enkele
duidelijke voordelen:
• Intern kunnen dossiers makkelijker
opgevraagd, geadviseerd en behandeld worden door verschillende
diensten tegelijkertijd. Op die manier
kan er sneller gewerkt worden, wat
bijdraagt aan de dienstverlening.

• Raadpleging en archivering van
dossiers is voor de stadsdiensten
eenvoudiger in digitale vorm.
• Voor de burger is het gemakkelijk dat
een dossier slechts eenmalig elektronisch ingediend moet worden, via
één document. We denken hier onder
meer aan de indiening van een evenement via het evenementenloket,
een aanvraag voor een bewonersinitiatief of een bouwvergunning.
• De burger kan al zijn lopende
dossiers makkelijk raadplegen
via de ID-kaart.
• Op termijn kan de stad inzetten op
dienstverlening op afspraak aan de
loketten. Dit betekent een duidelijke
tijdswinst voor de burger.
De positieve digitale tendens is nu al
merkbaar. Jaar na jaar neemt bijvoorbeeld het aantal afgeleverde elektronische documenten met de
intellistamp toe (5 765 in 2013). Deze
documenten kan je thuis afdrukken
zonder dat je je naar het stadhuis
moet begeven.

OCMW Mechelen wordt Sociaal Huis
Het OCMW wordt soms louter beschouwd als een
instelling waar je uitsluitend terecht kan voor leefloon
of schuldbemiddeling. Daarom wordt de nieuwe benaming van het OCMW het 'Sociaaal Huis'. Zo maken we
aan alle Mechelaars
duidelijk dat iedereen
er welkom is die een
vraag heeft over welzijn
in de ruime zin.

De N-VA - en de OCMW-raadsleden in het bijzonder vindt het enorm belangrijk dat elke Mechelaar snel bij de
juiste dienst kan aankloppen. Bij een vernieuwde werking, hoort ook een nieuw logo. Geen dure aanbesteding
maar een mooi resultaat van een bevraging bij onze eigen
medewerkers. De vernieuwing werd feestelijk ingehuldigd op 19, 20 en 21 september.

OCMW Mechelen verandert niet alleen van naam maar
zal eveneens onderdak bieden aan allerhande diensten
die met welzijn te maken hebben. Op termijn zal je hier de
dienst Preventie, de Opvoedingswinkel en ook de dienst
Stedelijke Kindercrèche van Mechelen kunnen vinden.
Kortom, in de toekomst zullen diensten en instellingen in
de welzijnssector die inhoudelijk samenwerken, waar
mogelijk ook fysiek worden samen
Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht
gebracht. Dat is niet alleen eenvoubij onze OCMW-raadsleden in het Sociaal Huis:
diger voor wie vragen heeft of
Hilde Baetens, Tom Geys en Katy Mariëns.
komt aankloppen voor hulp, het
Contacteer hen via mechelen@n-va.be of
www.n-va.be/mechelen.
betekent ook een duidelijke
efficiëntiewinst.

mechelen@n-va.be

N-VA zet Mechelen verder op de kaart als winkelstad

Bart De Nijn, schepen van Openbare
Werken, en Wim Jorissen, schepen
van Lokale Economie, ondernemen
een reeks acties om de handelaars te
ondersteunen. Zo willen ze
Mechelen als winkelstad verder op
de kaart zetten.
“Nog nooit eerder heeft het Mechels
stadsbestuur op zo’n korte tijd zoveel
voor haar handelaars gedaan. Op het
vlak van shoppen behoren we
tot de absolute
top in Vlaanderen en dat willen we ook zo
houden”, zegt
Wim Jorissen.

Een greep uit de plannen
Mechelen gaat een groots
opgezette reclamecampagne voeren in de
Mechelse regio om mensen
naar het centrum van
Mechelen te halen. Daarnaast werd er op donderdag
2 oktober voor het eerst een ‘Mechelen-dag’ georganiseerd, specifiek
gericht op de werknemers van de
Mechelse bedrijven. Omdat de parkings op zaterdag vaak vol staan, is
er ook een gratis pendelbusje ingelegd, dat de mensen ’s zaterdags vervoert van de – eveneens gratis –
parking op het Douaneplein, naar het
stadscentrum.

Bruul-werken sneller
afgerond dan voorzien

We willen Mechelen aan de
shoppingtop van Vlaanderen
houden.
schepen Wim Jorissen

Daarnaast doet onze schepen van
openbare werken Bart De Nijn meer
dan zijn duit in het zakje: de werken
aan de Bruul zullen drie tot zes maanden sneller klaar zijn dan gepland. De
vernieuwde Leermarkt wordt eveneens een streling voor het oog.

N-VA-lid in beeld

De vernieuwde Bruul
wordt een aangename
wandelervaring.
schepen Bart De Nijn
Als het weer een beetje mee wil, kan
onze Bruul er nog voor het bouwverlof volgend jaar prat op gaan de
mooiste winkelstraat van Vlaanderen
te zijn. “Bovendien zullen de granieten tegels zorgen voor een aangename wandelervaring”, zegt Bart De
Nijn. Ook bij de heraanleg van de
Leermarkt wordt gebruik gemaakt
van gezaagde kasseien die makkelijker stappen. Dat kadert in het gebruiksvriendelijk maken van onze
straten en pleinen.
Om tegemoet te komen aan de vraag
van de middenstand, worden bovendien enkele parkeerplaatsen op de
Leermarkt voorbehouden voor kortparkeren. Onze voltallige gemeenteraadsfractie was vragende partij voor
deze maatregel.

N-VA Mechelen telt honderden
leden. Een van hen is Rita Van Den
Bossche. Deze gedreven dame zet
zich in de Mechelse regio al sinds
jaar en dag in voor verandering.

Elke mens heeft een
verantwoordelijkheid te dragen
binnen de gemeenschap. Dit is mijn
manier om iets terug te doen voor
de gemeenschap die mij draagt.
Rita Van Den Bossche

Rita werd in 2012 verkozen als
gemeenteraadslid en schopte het zo
tot fractievoorzitster. Zonder voorgaande ervaring als mandataris
slaagde ze erin om een erg actieve en
doortastende fractie vorm te geven.
Daarnaast stond ze het afgelopen an-

Binnen de afdeling is ze erg nauw
betrokken bij de organisatie van de
inmiddels befaamde Guldensporenquiz. Maar boven alles is ze een
liefhebbende moeder en partner.

Weet jij het?
Wij zijn op zoek naar de
antwoorden op de volgende
drie vragen. Weet jij het?
Stuur jouw antwoorden naar:
mechelen@n-va.be
of per briefkaart naar
Lange Nieuwstraat 87, Mechelen

www.n-va.be/mechelen

derhalf jaar ook aan het roer van
IVAREM. Ze moest er als voorzitster
enkele belangrijke knopen doorhakken, maar deed dat met verve.
Wie de antwoorden juist heeft, maakt
kans op een erg leuke prijs.
1. Wat betekent Nil Volentibus
Arduum?

2. In welke
afdeling speelt de
fanionvrouwenploeg
van KV Mechelen?
3. Waar
repeteert de Koninklijke
fanfare ‘De Vrolijke
Vrienden’?

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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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