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Marc Hendrickx,
uw nieuwe Vlaamse
volksvertegenwoordiger
Bij de laatste verkiezingen raakte
Marc Hendrickx vanop een derde
plaats op de provinciale N-VA-lijst
verkozen in het Vlaams
Parlement.
Marc (41) is al lang
actief in de Mechelse
politiek en gaat nu
ook in Brussel
zijn zegje doen.
Als lid van drie
parlementaire
commissies
(financiën en begroting / buitenlands beleid / stedelijk beleid,
wonen en energie) zal hij zijn handen vol hebben.
De band met Mechelen en de
Mechelaars wil hij ondertussen
zeker niet verliezen. Daarom is hij
gestart met een eigen politiek
secretariaat in de Dijlestad. Je kan
Marc of zijn medewerker vinden
op het Raghenoplein 15 (gelijkvloers). Uiteraard kan je ook steeds
bellen, mailen of faxen.
Contact:
Vlaams Parlement, bureau N 4.33
Leuvenseweg 86 - 1011 Brussel
T: 02 552 42 16 - F: 02 552 44 62
OF
Raghenoplein 15 (glvl.)
2800 Mechelen
Mobiel: 0495 10 17 27
marc.hendrickx@vlaamsparlement.be
marc.hendrickx@mechelen.be

Mechelen VOLUIT
Uit de gemeenteraad
De N-VA zit in Mechelen samen met de CD&V in één oppositiefractie.
Raadsleden Bart De Nijn en Marc Hendrickx voeren op een constructieve
manier oppositie tegen de bont-en-blauwe meerderheid van Somers-Gennez (Open
Vld, sp-a, Groen! en enkele onafhankelijken). Ze volgen dan ook waakzaam elk initiatief van de meerderheid en klagen alle mogelijke wantoestanden aan. En dat zijn
er in paars-groen Mechelen heel wat!
Zo was er pas nog het geval van de onfortuinlijke Mechelaar die bouwplannen
maakte voor zijn terrein langs het water, aangezien de stad had aangekondigd de
vlietjes door te trekken. Zo kon hij een flatgebouw aanleggen zonder daarbij, letterlijk en figuurlijk, in het vaarwater van de stad te komen. Omdat de stad echter tot
tweemaal toe haar aangekondigde plannen veranderde, moest deze bouwer telkens
ook zijn plannen wijzigen en werd zijn bebouwbare oppervlakte steeds kleiner. Hij
diende tegen de
stad dan ook een
schadeclaim in
van maar liefst
380.000 euro, voorwaar niet minnetjes!
© Foto: Hilde Ericx

V.U. Kristin Hopf
Patrijzenstraat 9 2811 Leest
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Marc Hendrickx
verweet het stadsbestuur onbehoorlijk bestuur: “De
Mechelse belastingbetaler moet
opdraaien voor de
steeds weer wijzigende meningen
van de beleidsploeg. Dit is geen voorbeeld van hoe het zou moeten!” Onnodig te
zeggen dat gestemd werd tégen de betaling van deze claim.
Bart De Nijn van zijn kant had scherpe vragen voor de meerderheid toen om goedkeuring werd gevraagd voor de kapitaalsverhoging van Dexia, waarin de stad via
de zogenoemde “Gemeentelijke Holding” participeert. “Deze bank heeft met de
centen van de vooral kleine aandeelhouders gespeeld en geeft miljoenen uit aan
bonussen allerhande voor haar topkaders. De stad moet een signaal geven dat ze het
daar niet mee eens is!”
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Regularisatie illegalen:
een zaak om op te volgen!
Het stormt in Brussel, het druppelt meer dan
ooit in Mechelen! De nieuwste golf van regularisaties is nog maar net gestart en ook in Mechelen –
en dan voornamelijk in het OCMW – voelen we
daar meteen de gevolgen van.
N-VA-Gemeenteraadslid Marc Hendrickx waarschuwde reeds eind september dat er meer dan duizend nieuwe Mechelaars zouden kunnen bijkomen.
Want achter elk van de honderden regularisatiedossiers schuilen doorgaans meerdere mensen. Eens
geregulariseerd laten zij vaak hun recht op gezinshereniging gelden. OCMW-raadslid Kathleen De
Wolf (N-VA) volgt dit dossier nauwlettend op.
In eerste instantie zal OCMW Mechelen nog geen
grote financiële inspanning moeten leveren. De leefgelden die worden toegekend aan de nieuwe inwoners worden immers betaald door de federale kas.
Die blijkt opeens niet zo leeg te zijn … of rekent de
PS alweer op Vlaanderen om “hun” regularisatie te
betalen? Blijft ons sociaal model om de zwakkeren
terug te integreren in onze maatschappij nog overeind in deze nieuwe golf?

Mechelen moeten opdraaien. Wie zal dat betalen? …
Alvast niet de nieuwkomers, die wellicht weinig
gemeentebelastingen zullen afdragen de komende
jaren.
N-VA Mechelen zal er alvast over waken dat de
federale regularisatiegolf niet op de rug van de
gewone Mechelaar terechtkomt.

Natuurlijk is het niet allemaal zo zwart-wit.
Een deel van de illegalen wordt geregulariseerd dankzij hun inburgeringspanningen.
N-VA Mechelen verwelkomt iedereen die
bereid is zich te integreren in onze Vlaamse
samenleving en onze mooie stad. Jammer
genoeg zijn er onder de nieuwkomers echter
heel wat die wel van ons sociale model willen
genieten, maar die weinig respect tonen voor
onze normen en waarden. N-VA Mechelen zal
er op blijven toezien dat onze Mechelse identiteit bewaard blijft.

Op langere termijn zullen de gevolgen van deze
regularisatiegolf voor het Mechelse OCMW echter
dramatisch zijn. Dat de goede uitvoering van haar
maatschappelijke taken er stevig onder zal lijden
staat wel vast. De sociaal assistenten hebben nu al
hun handen vol om iedereen die aanklopt te helpen.
Met deze grote toevloed van - doorgaans behoeftige geregulariseerden krijgt het OCMW er zoveel werk
bij dat een fikse aangroei van het personeel onvermijdelijk wordt. En daarvoor zal de kas van OCMW

Nieuw N-VA-bestuurslid: Rita Van den Bossche
Na een jarenlange inzet binnen de lokale N-VA-afdeling werd Rita Van den
Bossche in oktober bestuurslid van de
Mechelse N-VA. De sociaal erg bewogen Rita, een jonge vijftiger, is technisch
ingenieur van opleiding en werkt als
informaticus bij een multinational. Ze
woont in de wijk Nekkerspoel, samen
met haar partner Walter, zelf ook een
militant van de partij. In haar vrije tijd
kan je Rita dikwijls terugvinden in de

buurt van een Vlaams handbalveld:
als voorzitster van de regioploeg
“WELTA” zet ze zich immers ook dagelijks in voor deze sport en haar beoefenaars.
Rita wil als nieuwkomer in het bestuur
graag je suggesties en ideeën horen.
Je kan haar bereiken op het nummer
0486 74 27 71.
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Werd er teveel beloofd? (Deel 2)
De huidige meerderheidspartijen deden heel wat
beloftes voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2006. Het beleidsplan van het huidig bestuur staat op
de webstek van de stad: je kan dus zelf nagaan welke
van de vele beloftes er ondertussen werden gerealiseerd.
In ons vorige nummer toetste Katleen Den Roover, lid
van de GECORO en voor de Mechelse N-VA de specialiste in dossiers van ruimtelijke ordening en openbare werken, een deel van de beloftes af aan de realisaties. Hierbij maakt zij nog enkele opmerkelijke vaststellingen:

Katleen Den Roover

I Uit het beleidsplan (punt 43):
“De steenw egen k rijgen een gro nd ige facelift (...). In
2007/ 2008 w o rd e n d e Antw e rp se ste e nw e g, d e
Ne k k e rsp o e lstraat e n h e t e e rste d e e l van d e
Battelsesteenw eg, d e Brusselsesteenw eg, Tervuursesteenw eg, Jubellaan en Liersesteenw eg heraangelegd .”

I Uit het beleidsplan (punten 109 en 111):
"Er k o m t een extra o nd ergro nd se p ark ing o nd er het
Kard inaal Mercierp lein. (...) De huid ige rand p ark ings w o rd en uitgebreid ."

Ondertussen is 2009 bijna voorbij. Behalve de heraanleg van de Battelsesteenweg (door de provincie nota
bene!) en het aanbrengen van een fietssuggestiestrook
op de Tervuursesteenweg werd op de andere genoemde wegen nog niets gerealiseerd!

Een aantal woonwijken rond
steeds een hoge parkeerdruk
het betalend parkeren in het
van de randparkings voor
steeds niet uitgebreid.

het centrum voelt nog
wegens de invoer van
centrum. De capaciteit
pendelaars werd nog

Provincie maakt succesverhaal van De Nekker
De overlast waarmee het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker de voorbije jaren te kampen
had, is zo goed als verdwenen: noemenswaardige
incidenten zijn er afgelopen seizoen niet meer
geweest. Dit toont aan dat het beleid van de provincie zijn vruchten afwerpt. Aan de ingang moet iedereen nu zijn identiteitskaart tonen. Er worden ook
extra bewakingsagenten ingezet, en de samenwerking met de Mechelse politie verloopt optimaal.

Op topdagen heeft De Nekker meer dan
2 000 bezoekers, maar het publiek
bestaat nu terug uit gezinnen in plaats
van uit Brusselse ‘jongeren’.
Het Mechelse stadsbestuur had gesuggereerd om voor inwoners van de provincie een ander tarief aan te rekenen
dan voor mensen van buiten de provincie. Antwerps gedeputeerde Bart De Nijn heeft zich altijd verzet tegen deze
oplossing, want deze zou oneerlijk zijn geweest voor inwoners uit de Vlaams-Brabantse buurgemeenten Zemst,
Boortmeerbeek en andere.
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De N-VA staat stevig m ee aan het ro er van Vlaand eren en k iest vo o r ervaring en k w aliteit in
m inisteram bten. Met Geert Bourgeois als vicem inister-p resid ent van d e Vlaam se Regering
Vlaam s m inister bevo egd vo o r Bestuurszak en, Binnenland s bestuur, Inburgering, To erism e
d e Vlaam se Rand . En m et Philippe Muyters als Vlaam s m inister bevo egd vo o r Begro ting
Financiën, Ruim telijk e Ord ening, Werk en Sp o rt.
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Philippe Muyters:
De Belgische begrotingsknoop knelt
“De Vlaamse regering doet het wél zoals het hoort. Vlaanderen zal
besparen om tegen 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken, zoals
afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. Daardoor zal er over
twee jaar opnieuw beleidsruimte zijn voor een positief Vlaams
beleid. De andere overheden slagen er niet in om de tering naar
de nering te zetten. Maar de N-VA voelt er niets voor om overschotten te boeken die andermans begrotingsputten dienen
af te dekken.”

Geert Bourgeois:
Vlaanderen zet in op inburgering
“Tienduizenden illegalen zullen de komende maanden worden geregulariseerd. Die collectieve regularisatie is er gekomen onder druk van de Franstalige partijen. Open Vld en
CD&V slikten het dictaat. Vlaanderen moet opdraaien voor de hoge kosten. De N-VA zal
elke geregulariseerde nieuwkomer echter wijzen op zijn rechten én plichten. Het inburgeringsbeleid moet aangescherpt worden en zal nog meer nadruk leggen op Nederlandse taallessen. Want zonder een goede kennis van het Nederlands is inburgering niet mogelijk.”

Wilt u mee Vlaanderen vormgeven?
Het N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de partij.
Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samenleving.
Lid worden is eenvoudig. Vul uw persoonsgegevens in op de terugstuurbon of
stuur ons een elektronisch bericht via 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.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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 www.n-va.be
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