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BELEEF DE GROTE
OORLOG MET DE
VREDESTROUBADOUR

Afval in 2016 nog goedkoper
voor goede sorteerders

10 november, 20 uur

De kogel is door de kerk. Vanaf

Zaal De Xaverianen
Bergstraat 8 - Mechelen

zakken van 20 liter aan. Die

Aan de vooravond van de herdenking van de Wapenstilstand ontvangen we de Vredestroubadour.
Met verhalen en liederen
komen we meer te weten
over het leven aan en achter
het front tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Iedereen is
welkom op
10 november om
20 uur stipt.

NOTEER NU AL IN
UW AGENDA
V.U.: Karl Vermaercke, Lange Nieuwstraat 87, 2800 Mechelen

MECHELEN

Eindejaarsreceptie
N-VA-Mechelen
• Zaterdagnamiddag
19 december
• Sporthal ‘De Ploan’ aan het
Oud Oefenplein
• Gastspreker: Sander Loones,
Europees Parlementslid en
nationaal ondervoorzitter
• Muzikaal optreden
Alle Mechelaars welkom!

www.n-va.be/mechelen

Voluit!

2016 biedt de stad composteerbare
worden wekelijks in het Mechelse
stadscentrum (de straten binnen
de vesten) opgehaald en daarna
verwerkt in een specifiek daarvoor
geschikte installatie.

Na de roze, nu een ‘groene’ zak
Volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM bevat onze wekelijkse
huisvuilzak nog een groot deel
recycleerbaar materiaal.
In Mechelen is dat, sinds de inzameling van de gemengde plastics,
voornamelijk het gft-afval.
Intercommunale IVAREM voert
al jaren promotie voor het thuis
composteren van groente-, fruit- en
tuinafval, maar wie geen eigen tuin
heeft, heeft daar uiteraard weinig
boodschap aan.
Daarom staken wij ons licht op bij
de collega’s van de regio Vilvoorde.
Onder andere in Zemst wordt
gft ingezameld in composteerbare
zakken, die te koop zijn in de
grootwarenhuizen.

Vandaar dat de N-VA het idee
lanceerde om in het stadscentrum
een gelijkaardige inzameling te
organiseren.
De praktische uitvoering en enkele
details moeten nog uitgewerkt
worden, maar de principebeslissing
werd alvast genomen.

Wij gaan voor een maximale
sortering in
Mechelen! Rita Van den
Bossche,
voorzitter
IVAREM

Mechelen als de ultieme winkelstad
Schepen van Economie Katleen Den Roover ziet kansen om van Mechelen een
unieke winkelstad te maken. Dat Mechelen een stad met vele troeven is, bleek
al vaker. Maar ook als winkelstad kan de thuisbasis van de Maneblussers concurreren met andere, grotere spelers. Om de krachtmeting aan te gaan, besloot
de schepen tot het uiterste te gaan.
“Mechelen stelde een projectbeheerder aan voor de versterking van Mechelen Winkelstad”, vertelt Katleen. “Heel wat factoren bepalen de aantrekkingskracht van ons
winkelcentrum. Ik wil dan ook inzetten op een coherent beleid waarbij de verschillende sporen elkaar versterken. Deze projectbeheerder is van belang omdat zij de
verschillende initiatieven met elkaar kan verbinden.”
N-VA Mechelen maakt werk van een aangename openbare ruimte in onze winkelstraten. De heraanleg van Bruul en Botermarkt getuigen hiervan. Samen met handel Katleen Den Roover,
en horeca werken we creatieve en innoverende ideeën uit voor een aangename win- Schepen van Economie
kelervaring voor Mechelaars en bezoekers. De bereikbaarheid van Mechelen staat
ook hoog op de N-VA-agenda. Dit kan via een verbeterd parkeergeleidingssysteem en het verhogen van de
parkeercapaciteit. Het historische kader en het kindvriendelijk karakter van Mechelen dragen bij tot het
uniek belevingskader waarin we Mechelen Winkelstad willen doen groeien.

Grote voetsporen om in te treden
Wesley Doms volgt Marc Van
hammée op in gemeenteraad

Wesley Doms (33)

wesley.doms@mechelen.be

Na drie jaar toewijding en inzet, neemt Marc Van
hammée afscheid van de gemeenteraad. We bedanken
hem graag voor zijn harde werk en wensen we hem veel
succes en alvast wat welverdiende rust toe. Eind september legde Wesley Doms de eed af als gemeenteraadslid.

Verder hou ik van verre reizen. Andere culturen en
avontuurlijke plaatsen ontdekken is echt mijn ding.

WIE IS WESLEY DOMS?

WAAR WERK JE DE KOMENDE JAREN AAN?

Als gerant van Bar Popular ben ik altijd druk in de weer.
Ik hou ervan met mensen om te gaan en leuke activiteiten te organiseren om het uitgaansleven in Mechelen
aangenaam te houden voor iedereen.

Ik wil van Mechelen een bruisende feeststad helpen maken, in een ondernemers- en horecavriendelijk klimaat.
Een veilig Mechelen ook, dat vrouw- en LGBT-vriendelijk is. Ten slotte moet de stad te allen tijde bereikbaar en
gastvrij zijn: autoluw, niet autoschuw!

N-VA Mechelen zet nieuw politiek jaar feestelijk in
In september startte het
nieuwe politieke jaar.
Naar goede gewoonte
brachten we dat eerste
weekend door met vrienden en familie.
Tijdens het braderijweekend trakteerden we jullie
bovendien op een glaasje
om mee dat nieuwe politieke jaar in te zetten.

mechelen@n-va.be

Hete hangijzers

Er is wel interesse van een privéinvesteerder om in Mechelen een
halal-slachthuis op te richten. Als
die beantwoordt aan alle wettelijke
voorschriften en reglementaire
vereisten, kan je zoiets niet tegenhouden natuurlijk.

KOMT ER EEN ISLAMITISCHE
BASISSCHOOL IN MECHELEN?

KOMT ER EEN HALAL-SLACHTHUIS IN MECHELEN?
Voor de N-VA is het klaar en duidelijk: op termijn moeten we naar
verdoofd slachten, altijd en overal.

Een groep jonge islamieten wil een
islamitische basisschool in
Mechelen en zamelt geld in voor de
aankoop van een grond hiervoor.
De vrijheid van onderwijs is een
grondwettelijk verankerd recht.
Maar de inrichting van een school,
in eender welk kader, moet beantwoorden aan tal van voorwaarden

alvorens men van start kan gaan.
We zetten in Mechelen veel in, ook
financieel, op het samenleven van
de diverse gemeenschappen in onze
stad. Een initiatief als dit, doet dat
volgens N-VA Mechelen geen goed.

HOE ZIT DAT MET DE BELOOFDE
BELASTINGVERLAGING?
Door de tering naar de nering te zetten de afgelopen twee jaar, komt er
vanaf 2016 een lastenverlaging. Niet
alleen zakken de opcentiemen op
onroerende voorheffing, ook wordt
de algemene gemeentebelasting
afgeschaft. Dankzij de inzet van de
N-VA in de coalitie kunnen we zo de
totale belastingdruk met maar liefst
2,3 miljoen euro doen dalen.

Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
neemt nieuwe start
We maken een prioriteit van sociale
koopwoningen in
Sinds in juni dit jaar N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam
Melikan Kucam
als nieuwe voorzitter verkozen werd, waait er een nieuwe wind
door de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
(KLEMO). Ook een nieuwe directeur en een projectcoördinator zijn inmiddels op post.
Samen met de vernieuwde directiecomité barst het KLEMO-team van enthousiasme.
“In de eerste plaats gaan we werk maken van dossiers
als Ganzendries, Zonnestraat en Kluisstraat”, aldus
Melikan Kucam. “Dat zijn projecten die al jaren
besproken worden, maar die stillagen. Daarnaast gaan
we maken dat de afgewerkte projecten zo snel mogelijk
verkocht kunnen worden.”

HEEL WAT TOEKOMSTPLANNEN
En dat zijn er een heleboel. In juni werden de 15 sociale
koopwoningen op de Nekkerspoelstraat al verkocht. De
komende jaren starten er nog projecten op Ganzendries,

de Zonnestraat, de Kluisstraat
en de Draaibankstraat. In
totaal zullen deze projecten
voor meer dan 55 nieuwe
sociale koopwoningen zorgen. Maar ook in
Willebroek, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Nijlen
start de KLEMO de komende jaren nieuwe projecten op.
Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken bouwde
als sociale huisvestingsmaatschappij sinds de oprichting
in 1938 al 1 263 sociale koopwoningen.

Wist je dat …
… de Hombekenaars zelf mogen kiezen wat ze doen met hun dorpsplein?
Via een groot participatietraject wordt het dorp betrokken bij het hele ontwerp.
Jan Verbergt ijvert met hen alvast voor een combinatie van groen, voldoende
parking en plaats voor activiteiten!
… op 30 september het sociaal restaurant in de Onze-Lieve-Vrouwstraat
opende? Iedereen is er welkom. Met je Uit-pas kan je gebruik maken van een
verminderingstarief.
… Erik De Rycke de nieuwe secretaris is van N-VA Mechelen? Hij volgt
Anne Delvoye op. Zij blijft wel actief binnen het afdelingsbestuur.
Anne: dank je voor je inzet. Erik: veel succes!

www.n-va.be/mechelen

Mechelen. -

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Enkel échte vluchtelingen

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

=

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging
Bed

Vluchteling
Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Gelukszoeker
Grondige screening
op terroristen en
criminelen

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

