
op zondag 25 september 
van 10 tot 12 uur

in De Kraanbrug - Persoonshoek 9 - Mechelen

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters 
zal de standpunten van de N-VA 

over sport toelichten.

GASTSPREKERS: 

• Vlaams minister van Sport Philippe Muyters over de 
N-VA-standpunten in verband met sport,

• de voorzitters van KV Mechelen en Racing Mechelen
over het stadiondossier, 

• Piet Den Boer van Foundation 1904 
met een oproep aan alle Mechelse sportclubs.

Vragen en opmerkingen over het sportbeleid kunnen op voorhand 
doorgestuurd worden naar sport@n-va-mechelen.be. De moderator zal deze 

tijdens het aperitiefgesprek op het geschikte moment ter sprake brengen.

Op basis van onder andere dit aperitiefgesprek zal N-VA Mechelen 
haar programmapunten over sport verduidelijken voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2012. 
Want inspraak van de Mechelse burgers is voor de N-VA belangrijk!

GRATIS TOEGANG - IEDEREEN WELKOM!

Meer informatie: Paul Dumez 
E-post: sport@n-va-mechelen.be

N-VA Mechelen viert op 
14 oktober haar 10-jarig bestaan
met een receptie in het stadhuis

van Mechelen.

PROGRAMMA

17.30 uur
receptie met gasttoespraak door

viceminister-president 
Geert Bourgeois 

muzikaal intermezzo 
door Connie Neefs

20.00 uur
vriendenmaaltijd

Inschrijvingen:
Marc Hendrickx

marc.hendrickx@n-va.be 

10 jaar N-VA 
Mechelen

Jaargang  2011  •  s ep tember  •  in fo@n-va .be  •  www.n -va .be /mechel en

Aperitiefgesprek:  ‘Sport in Mechelen’

V.U. Kerstin Hopf
Patrijzenstraat 9
2811 Leest

VOLUIT

10 JAAR N-VA: 
VIER MET ONS MEE!

LEES BINNENIN ...

Bladzijde 2
• Slaap op beide oren dankzij SDNA

• Bestuurslid in de kijker: 
Danielle Van Neck

Bladzijde 3
• Kafka in Mechelen: 

de tuin van het OCMW
• Verkeersveiligheid is geen lachertje



Onder impuls van Bart De Nijn, N-VA-gedepu-
teerde voor veiligheid, biedt de provincie de

stad Mechelen een samenwerking aan rond een
proefproject met SDNA. 

Synthetisch DNA is een onzichtbare markerings-
vloeistof waarmee waardevolle bezittingen kunnen
gemerkt worden. De stof licht op onder ultraviolet
licht. Synthetisch DNA bestaat uit onuitwisbare lijm
met een unieke code. De informatie wordt opgesla-
gen in een centrale databank, die enkel toegankelijk
is voor de eigenaar en voor de politiediensten. Dit
laat toe om de eigenaar van een gemerkt voorwerp
eenvoudig te identificeren.

PROEFPROJECT IN MECHELEN
Indien bij een verdachte gemerkte voorwerpen wor-
den aangetroffen, helpt dit de politie zowel bij haar

onderzoek tegen die verdachte, als bij het terugvin-
den van de rechtmatige eigenaar. Door het gebruik
van SDNA lopen inbrekers en helers sneller tegen
de lamp en raken ze ontmoedigd. De politie van
Mechelen selecteert twee proefwijken waarbinnen
het proefproject zal lopen. De wijkbewoners krijgen
de kans om, tegen sterk verminderd tarief, een
SDNA-kit aan te kopen. Door het aanbrengen van
stickers worden inbrekers reeds aan de voordeur af-
geschrikt. 

Bart De Nijn: “De start van het proefproject wordt
voorzien voor 1 oktober 2011 en kent een duurtijd
van zes maanden. De resultaten worden medio 2012
voorgesteld op de provinciale
Veiligheidsconferentie met als
thema ‘Inbraak’, meer bepaald
de techno-preventieve midde-
len, waarvan synthetisch DNA
er een is.”

Gedeputeerde 
Bart De Nijn (N-VA)

www.bartdenijn.be

Is er een link tussen je politiek engagement en je werk?
Danielle: Uiteraard, als commercieel afgevaardigde bij het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds heb ik een  heel andere kijk op de maatschappij gekregen. Dagelijks
ben ik op de baan om mensen te informeren. Zo kom je in verschillende situaties
terecht en leer je omgaan met vreugdevolle maar ook met heel aangrijpende emo-
tionele momenten. Door de dossiers op te volgen, merk ik ook steeds meer dat er
aanpassingen nodig zijn in de gezondheidszorg.

Wat is jouw drijfveer om in de politiek te stappen?
Danielle: Ik hou van deze stad en wil meewerken aan een beleid dat eerlijk en op-
recht voor zijn inwoners werkt. Van 2009 tot februari 2011 was ik provinciaal
voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Antwerpen, een drukkingsgroep naar

de politiek toe. Nu wil ik graag langs de andere kant gaan staan. We kennen ondertussen de gevoeligheden van
de mensen. Een correct en sociaal beleid voor onze inwoners is mijn troef.

Welke dossiers verdienen volgens jou extra aandacht in onze stad?
Danielle: Eerst en vooral vertel ik graag dat ons uitgebreide en enthousiaste  N-VA-bestuur in werkgroepen is
ingedeeld, die ieder op hun terrein de Mechelse toestand onderzoeken en nieuwe ideeën aanbrengen. Ikzelf leid
de werkgroep ‘Veiligheid’. Het huidige bestuur heeft al goed werk geleverd, dat mag zeker gezegd worden,
maar na eigen onderzoek blijkt dat er buiten het stadscentrum nog veel werk aan de winkel is.

Wat betekent dat concreet?
Danielle: Ik motiveer onder meer zoveel mogelijk mensen om een ‘Buurt Informatie Netwerk’ op te starten. Met
zo’n BIN kunnen we het veiligheidsgevoel verhogen, we brengen de mensen uit de buurt terug samen. Soci-
ale controle en een goede onderlinge verstandshouding maken het buurtleven veel aangenamer. Onze werk-
groep brengt eveneens de onveilige punten in het verkeer in kaart en zal met oplossingen voor de dag komen. 

Geïnteresseerde Mechelaars kunnen altijd meehelpen en hun ideeën aan ons doorgeven. Via onze webstek
www.n-va.be/mechelen wordt dit opgevolgd.

Bestuurslid in de kijker:
Danielle Van Neck

SDNA 
(synthetisch DNA)
is een onzichtbare

markeringsvloeistof waarmee waardevolle bezittingen
kunnen gemerkt worden.

Een middel om op beide oren 
te slapen: SDNA

• geboren in Mechelen op 
14 mei 1970

• 2 dochters: Jill (19) en Nina (13)
• relatie met Jan Van Esbroeck
• contact: danielle.vanneck@n-va.be



KAFKA IN MECHELEN

Tuin van 1,3 miljoen euro voor OCMW
De kantoren van het OCMW van Mechelen liggen
tussen de Lange Schipstraat en de Bruul en heb-

ben een mooie binnentuin. Ook het terras van een ho-
reca-zaak geeft hierop uit. In die tuin is het overdag
aardig verpozen. Maar ’s avonds en ’s nachts gaat de
tuin dicht, om begrijpelijke redenen: gevaar op van-
dalisme, diefstal en overlast.

Tot nu toe was er geen haan die daar naar kraaide. Toch
wil het OCMW-bestuur, dat geleid wordt door Koen
Anciaux (Open Vld), de tuin heraanleggen in samen-
spraak met het paarse stadsbestuur van Bart Somers
(Open Vld) en Caroline Gennez (sp.a). Geschatte kost-
prijs (jawel, u leest het goed):  1,3 miljoen euro.

WERELDVREEMD
Mechels N-VA-gemeenteraadslid Marc Hendrickx
bond de kat de bel aan en bracht de onaanvaardbare
plannen in de openbaarheid. De OCMW-voorzitter rea-
geerde kort: “Als Hendrickx zegt dat hij het voor de

helft van de prijs kan, dat hij het dan maar zelf komt
doen!” Niet alleen is deze reactie naast de kwestie (Marc
Hendrickx beweerde nooit dat het ook wel voor de helft
van de prijs zou kunnen), maar ze is ook zeer ongepast
en getuigt van wereld-
vreemdheid. 

STEUNTREKKERS 
INSCHAKELEN
N-VA Mechelen roept
stads- en OCMW-bestuur
op om ofwel de plannen te
laten varen, ofwel OCMW-
steuntrekkers in te schake-
len bij het onderhoud en
de eventuele heraanleg
van de tuin.

Marc Hendrickx
Gemeenteraadslid (N-VA)

www.marc-hendrickx.be

• Zeker bij regenweer is het voor fietsers een helse opgave door de
Mechelse binnenstad te rijden: gladde wegdekken, uitstulpingen
en oneffenheden … 

• In de Beekstraat blijft de parkeersituatie dan weer zeer proble-
matisch, ook nadat N-VA-gemeenteraadslid Marc Henrickx al in
mei (!) het stadsbestuur had gewezen op de problemen.

• Op de Keldermansvest klaagt men over serieuze overlast na de
zeer omstreden inplanting van een supermarkt. 

• Pal in het centrum, op Schuttevee, lag dagenlang een grote put
open. De omwonenden kregen geen gehoor op hun smeekbedes
een afsluiting te plaatsen - tot zij de N-VA contacteerden.

… het zijn maar een paar voorbeelden van hoe het toch nog serieus kan mislopen in een stad waar men wel met veel
bombarie een nieuw maar fel gecontesteerd verkeersplan aankondigde. Een stad waar het stadsbestuur de nationale
pers haalde met de dreiging aan het adres van het Vlaamse Gewest om zelf herstellingen te gaan uitvoeren wanneer
de diensten van het Vlaamse Gewest wat te traag zouden optreden. "Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn
daden ..."

Verkeersveiligheid in Mechelen: een lachertje

Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012 komen eraan!

Over een goed jaar zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. In
Mechelen zal de lokale N-VA-afdeling zich aanbieden met een
eigen lijst en 43 volwaardige kandidaten. U leest er de komende
weken en maanden meer over!

Open Vld, sp.a en Groen! laten de stadsschuld stijgen … 
wat gaan ze in 212 met uw belastingen doen?

In de Beekstraat blijft de 
parkeersituatie zeer problematisch.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


