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Beste Mechelaar
N-VA Mechelen is springlevend. Na de
parlementsverkiezingen van 26 mei zette
de volledige ploeg de lijnen uit voor de
komende maanden en jaren. De gemeenteraadsleden focussen zich op thema’s die
voor de N-VA belangrijk zijn:
Een verantwoord financieel beleid
zonder belastingverhogingen

Iedereen
welkom!

Kom naar onze activiteiten!
Vlaamse kermis met breugelmaaltijd
De Kettinghe (Sint-Amandusstraat 7, 2801 Heffen)

Een veilige, bereikbare en aangename
woonomgeving

Gastspreker: Kamerlid Valerie Van Peel

Vlaamse en plaatselijke accenten waar
mogelijk
Zaterdag
5 okt.
13 uur

Een inclusief sociaal beleid waar de
individuele verantwoordelijkheid de
leidraad is, maar waar we diegenen
die het moeilijk hebben niet achterlaten
In het Vlaams Parlement heeft Freya
Perdaens de fakkel overgenomen
van Marc Hendrickx om de Mechelse
belangen te behartigen. In het Europees
Parlement is Johan Van Overtveldt
voorgedragen als voorzitter van de
begrotingscommissie.

Boeklezing: Hoe de Zwarte Dood
Vlaanderen en Europa veranderde
Locatie volgt nog op www.n-va.be/mechelen

Donderdag
28 nov.
19.30 uur

Tot slot wens ik u graag uit te nodigen
voor onze activiteiten dit najaar.
Hopelijk tot dan!

Jaarlijkse kerstreceptie

Rita Van den Bossche

Gastspreker: Kamerlid Darya Safai

Afdelingsvoorzitter

Gastspreker: auteur Joren Vermeersch.
Joren is medewerker van Theo Francken,
met wie hij het boek Continent zonder
Grens schreef.

Dorpshuis (Leibeekstraat 2, 2811 Hombeek)

Zondag
15 dec.
12 uur

Alle verdere praktische informatie vindt u op de website
www.n-va.be/mechelen en de Facebookpagina N-VA Mechelen

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Nieuws uit de gemeenteen provincieraad

Marc Hendrickx

Fractievoorzitter gemeenteraad
marc.hendrickx@n-va.be

Anne Delvoye

Gemeenteraadslid
anne.delvoye@n-va.be

Sportsite Uilmolenweg niet voor morgen

De stad heeft het moeilijk om de gronden aan de
Uilmolenweg aan te kopen, zo kwam fractievoorzitter
Marc Hendrickx aan de weet. De gronden zijn nodig
om de geplande sportsite naast het Vrijbroekpark
aan te leggen. Niet alle eigenaars willen hun gronden
verkopen, verhuren of verpachten. De stad overweegt
onteigening. Maar die procedures kunnen al snel
maanden tot zelfs jaren aanslepen. Opnieuw een
belofte die het stadsbestuur niet onmiddellijk hard
kan maken.

U betaalt minstens 150 euro meer belastingen

Begin dit jaar verhoogde het stadsbestuur uw belastingen.
N-VA Mechelen stemde destijds tegen de belastingverhoging. Het gaat om de zogenaamde opcentiemen op
de onroerende voorheffing. Nochtans beloofde de Stadslijst
in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing de
belastingen zeker niet te verhogen. “Intussen viel het
aanslagbiljet bij de Mechelaar in de brievenbus. En wat
blijkt? Voor particuliere eigenaars bedraagt de belastingverhoging 150 euro of meer. Voor bedrijven gaat het zelfs
over een bedrag van 1 000 euro of meer”, zegt fractievoorzitter Marc Hendrickx. En er zijn nog meer indirecte
lastenverhogingen op til. Zo zal u in de toekomst meer
betalen voor uw lidgeld van de bibliotheek.

mechelen@n-va.be

Eddy Verhaeven

Provincieraadslid
eddy.verhaeven@n-va.be

Stadsbestuur miskent bewoners
in keuze nieuwe straatnaam

De nieuwe straat voor een verkaveling aan de Hogeweg
in Battel krijgt de naam ‘Katelijne Janssensstraat’. Dat
was niet de keuze van enkele Battelse verenigingen, die
namen naar voren schoven met een link naar de buurt
en haar bewoners. Het stadsbestuur hakte uiteindelijk
eigenzinnig de knoop door en koos voor een naam die
verwijst naar een heks uit de zeventiende eeuw. Nochtans
schrijft de procedure voor dat namen met een link naar
de buurt en de bewoners de voorkeur genieten. Raadslid
Anne Delvoye probeerde het stadsbestuur meermaals op
andere gedachten te brengen. Maar het bestuur hield voet
bij stuk en drukte de nieuwe naam door. “De in het
bestuursakkoord beloofde inspraak voor inwoners wordt
al onmiddellijk met de voeten getreden”, zegt Anne
Delvoye.

Provincie Antwerpen investeert in Vrijbroekpark

Het Vrijbroekpark is twee attracties rijker: een calisthenicspark en een hypecourt. “Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die worden uitgevoerd met
het eigen lichaamsgewicht. Het fenomeen zit de jongste
maanden in de lift”, zegt provincieraadslid Eddy
Verhaeven. De provincie investeerde 14 514 euro in het
park. “Daarnaast gaf het provinciebestuur 13 015 euro
uit om het oude, grijze basketbalveld in een nieuw jasje te
steken. Het resultaat, ontworpen en gerealiseerd door de
Mechelse kunstenaar Jonas Tuch, mag gezien
worden.”
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Freya Perdaens verkozen in Vlaams Parlement
Bij de parlementsverkiezingen op 26 mei kreeg gemeenteraadslid Freya Perdaens maar liefst 11 183
voorkeurstemmen achter haar naam. Goed voor een zetel in het Vlaams Parlement. Daar wil ze
alvast inzetten op een specifieke problematiek: “Vlaanderen heeft nood aan een plan dat seksuele
intimidatie aanpakt.”
Brede aanpak seksuele intimidatie

Freya Perdaens wil de komende jaren werk maken van
een brede aanpak van seksuele intimidatie in heel
Vlaanderen. Toen ze in 2016 de problematiek op de
Mechelse gemeenteraad aankaartte met een persoonlijke
getuigenis, vroegen sommigen achteraf in de wandelgangen
of het niet wat overdreven was. De gebeurtenissen in
verschillende zwembaden afgelopen zomer wijzen helaas
uit dat een brede aanpak meer dan nodig is.

Naar Mechels voorbeeld

In Mechelen werkte Freya Perdaens mee aan het gendergelijkheidspact, een tienpuntenplan dat voorziet in begeleiding,
preventie en repressie. Ze wil dat plan nu doortrekken
naar heel Vlaanderen. Ook Kamerlid Koen Metsu diende
al een wetsvoorstel in om de overlast in publieke zwembaden
en recreatiedomeinen aan te pakken. Hij pleit ervoor om
via een betere registratie en een zwarte lijst amokmakers
met een plaatsverbod van elk recreatiedomein te bannen.

Vlaanderen heeft nood aan een plan
dat seksuele intimidatie aanpakt.
Freya Perdaens
Vlaams volksvertegenwoordiger

N-VA Mechelen in beeld

 -VA Mechelen klinkt op
N
de Vlaamse feestdag.

E en meer dan geslaagde
bestuursdag.

 -VA Mechelen zette alle
N
moeders in de bloemetjes.
N-VA Mechelen op Parkpop.

F reya Perdaens en enkele
andere N-VA’ers wandelden
dit jaar opnieuw de Dodentocht ten voordele van een
goed doel.

www.n-va.be/mechelen

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

