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Beste Maneblusser
Corona beperkt nog steeds onze
fysieke contacten, maar dat
betekent niet dat wij blijven stilzitten.
Daarvoor zijn de Mechelaars veel te
belangrijk.

Mechelen scoort
slecht op het vlak
van veegvuil

Vooral onze horeca heeft erg onder
de huidige situatie te lijden. Zodra
het weer mogelijk is, gaat N-VA
Mechelen op kroegentocht. Volg ons
op onze website www.n-va.be/
mechelen of socialemediakanalen.
Zo weten jullie ons steeds te vinden
en kunnen we zelfs een virtueel
praatje slaan. Hopelijk wordt dat
binnenkort opnieuw een fysiek praatje.

Tot dan: hou het veilig en zorg goed
voor elkaar!
Rita Van den Bossche
Voorzitter

Naar schatting twintig procent van het machinaal opgehaalde veegvuil
bestaat uit zwerfvuil. Mechelen staat, met 6,4 kilogram per inwoner,
op de derde plaats in Vlaanderen qua ophaling. Dat blijkt uit cijfers die
Vlaams Parlementslid Freya Perdaens heeft opgevraagd bij minister
van Leefmilieu Zuhal Demir. “De belastingbetaler betaalt uiteindelijk
elke geruimde kilo” geeft Freya aan.
Freya ziet meerdere mogelijke verklaringen voor het feit dat Mechelen zo
slecht scoort ten opzichte van de rest van Vlaanderen. “Ofwel wordt er
meer meegenomen in de rapportering, ofwel ligt er effectief een pak meer
zwerfvuil in onze straten dan we op het eerste gezicht zouden denken. Of
het is een combinatie van beide factoren”, duidt ons Vlaams Parlementslid. Ze wijst op het belang van transparante cijfers en hoopt ook dat de
stad zelf de cijfers analyseert.
Extra details opgevraagd
Freya vroeg bij de bevoegde schepen meer
informatie over de wijze van rapportering
en de opdeling. “De belastingbetaler
betaalt uiteindelijk ook elke geruimde kilo,
dus we moeten bekijken waar dit efficiënter
kan en hoe we extra kunnen inzetten op
preventie en handhaving.”

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 april.

(© Anne Deknock)

Net zoals de voorbije jaren blijven
onze N-VA-mandatarissen de vinger
aan de pols houden in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité
van de Sociale Dienst. Ook onze
afgevaardigden in de verzelfstandige
agentschappen blijven alert. Andere
partijen schitteren jammer genoeg
door hun afwezigheid op de betrokken
vergaderingen.
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Mechelen Feest
Alle sectoren hebben klappen gekregen de laatste maanden,
maar de horeca en de cultuursector wellicht nog het meest.
Als bestuurslid van vzw Mechelen Feest ijvert onze ondervoorzitter Arnout Geys er dan ook steevast voor om onze
lokale horeca mee te ondersteunen. Een mooie aanzet is alvast
de crowdfundingactie ‘TweeduizendHARThonderd’, waarmee
Mechelen Feest consumptiebons en herbruikbare bekers aanbiedt. Toch ziet Arnout nog mogelijkheden tot verbetering.
Grote evenementen zoals Maanrock en Parkpop zijn op dit
moment niet haalbaar. In plaats van ons vast te rijden op die
massa-evenementen, kunnen we beter focussen op kleinere feesten.
Die kunnen dan in de loop van de zomer volledig volgens de
geldende veiligheidsmaatregelen georganiseerd worden. De vele
wijken, dorpen en pleinen die Mechelen rijk is, vormen een
ideaal landschap om kleinere evenementen te organiseren.
Horeca laten herleven
Betrek onze lokale eetgelegenheden, traiteurs, kookateliers en
dergelijke onder het motto ‘lokaal gekweekt, geteeld en bereid’
en uiteraard onze vele Mechelse kroegen. Tot slot mogen we ook
de horecazaken die niet grenzen aan een pleintje, of geen groot
terras hebben, niet uit het oog verliezen. Voor hen hanteren we

best oplossingen op maat, zodat ze de kans hebben om herop te
leven.
Geef onze Mechelse verenigingen de regierol, en laat de stad
Mechelen en Mechelen Feest vooral een stevige logistieke,
ondersteunende, begeleidende en eventueel financiële
rol op zich nemen. Steun volop de initiatieven
van de Maneblussers zelf. Want onze stad
kan alleen maar bruisen dankzij haar
geëngageerde inwoners.
Arnout Geys, ondervoorzitter

Cultuurnieuws uit het AGB MAC
Frank Hellemans zetelt voor de N-VA in AGB MAC (Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur). Sommigen zullen
hem ook kennen van zijn recensies op Doorbraak.be.
Opening van Het Schipken
Mechelen heeft eindelijk weer een grote tentoonstelling te pakken: ‘Kinderen van
de renaissance’ in het vernieuwde museum Hof van Busleyden. Na herhaaldelijk
aandringen van Frank komt de opening van het aanpalende rococomuseumcafé
(de voormalige beiaardschool) ‘Het Schipken’ eindelijk in een stroomversnelling.
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele geeft daarvoor
de ultieme duw om er binnenkort de Mechelse Bourgondiër uit te hangen.
Betere bibliotheekservice
Het Predikherenklooster als nieuwe bib is een enorme aanwinst. Frank heeft al
vaak gepleit voor betere openingsuren en meer personeel. Hij blijft ook ijveren
voor een betere dienstverlening voor scholieren of geïnteresseerden die boeken
uit het archief nodig hebben. Daar waar je vroeger binnen het kwartier kon worden
voortgeholpen, moet je nu een kleine week wachten. Het kostbare archief zit
ergens verstopt in de Rato-opslagplaats in Muizen, die nog altijd niet operationeel
is. Terwijl de voormalige Dossin-kazerne, die nu dient als archief, zich maar op
een boogscheut van de nieuwe bibliotheek bevindt.
Geen verwijzing naar Mechels verleden
Daarbovenop draagt geen enkele van de zes vergaderzalen in de bib een naam van
een Mechelse of Vlaamse schrijver. Een Herman de Coninckzaal of Janus Secundus-conferentieruimte lag nochtans voor de hand. Een spijtige zaak.

N-VA-bestuurslid Frank Hellemans (deze foto is
genomen voor de huidige coronamaatregelen).

mechelen@n-va.be

Er ligt dus nog wel wat werk op de plank voor al wie in ons Mechelse cultuurleven ook Mechelse, Vlaamse en Nederlandstalige accenten wil zien.

MECHELEN
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Bestuur
in de
kijker

Kristof Heremans
Dag Kristof, vanwaar komt jouw
interesse in de politiek?
“Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik probeer zoveel mogelijk op de
hoogte te zijn van het politieke nieuws,
zowel op lokaal als nationaal vlak. Een
tijdje geleden vond ik het tijd om me
persoonlijk te engageren in onze mooie
stad.”
Hoe ben je bij de N-VA terecht
gekomen?
“Ik volg de partij al verschillende jaren
en besliste in 2020 om lid te worden.
De N-VA hecht waarde aan onderwerpen zoals identiteit, gelijke kansen en

Provinciale
Fietsbarometer
maakt ook in
Mechelen
het verschil

diversiteit, eerlijk bestuur enzovoort.
Dat zijn zaken die stroken met mijn
persoonlijke waarden en normen.
Na een aantal verkennende gesprekken
nam ik eerst deel aan een bestuursvergadering. In december vorig jaar ben
ik uiteindelijk bestuurslid geworden.”
Wat zijn de belangrijkste
werkpunten waarvoor je je wil
inzetten?
“Een gezond financieel beleid, meer
focus op onze verschillende wijken en
dorpen en burgerparticipatie op
verschillende domeinen stimuleren.”

• 38 jaar
• Bestuurslid en organisatieverantwoordelijke
• Woont in Walem
• Professioneel actief in de logistieke sector

Een doordacht fietsbeleid gaat na
waar en hoe aanpassingen aan fietsinfrastructuur het grootste eﬀect
hebben. Daarom verzamelt de
provinciale Fietsbarometer informatie
over de kwaliteit en veiligheid van de
fietsinfrastructuur. De provincie
Antwerpen deelt die info met de
lokale besturen en doet gerichte
aanbevelingen.
“Met de provinciale Fietsbarometer
analyseert de provincie Antwerpen het
hele Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van
4.000 kilometer aan fietspaden. Een
online tool, die iedereen kan raadplegen,
bundelt informatie over de veiligheid,
het comfort en het gebruik van de fietsroutes. Die schat aan informatie helpt
lokale besturen om beslissingen te
nemen over toekomstige investeringen
in fietsinfrastructuur”, licht gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens toe.
4 miljoen euro subsidies
“Daarnaast kan een gemeente of stad
een beroep doen op het Fietsfonds
voor de aanleg en verbetering van
haar fietsinfrastructuur op datzelfde
fietsroutenetwerk. In 2021 voorziet de
provincie daarvoor 4 miljoen euro. De
lokale overheid kan rekenen op een
subsidie van 90 tot 100 procent, waarbij

Luk Lemmens, gedeputeerde
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de aanlegkosten en in het geval van een
stuk fietsostrade zelfs de ontwerpkosten meetellen”, vervolgt Lemmens.
De provinciale Fietsbarometer is een
toepassing die vier soorten gegevens
combineert:
1

2

3

4

Fietstellingen: de provincie telt fietsers op vaste locaties. Dat is waardevolle informatie voor het bepalen
van een evolutie of aanpassing.
Aanvullend op de vaste tellers biedt
de provincie Antwerpen eenvoudige
fietstellingen aan lokale besturen aan.
Meetfietsgegevens: in opdracht van
de provincie Antwerpen brengen de
meetfietser(s) van de Fietsersbond de
fietsroutes van het BFF in kaart op
breedtes, trilcomfort, scheiding van
de weg... Kortom: scores op fietsgeschiktheid van fietspaden, het
fietsen in gemengd verkeer en de
inrichting van de kruisingen.
Fietsongevallen: geregistreerde fietsongevallen van 2017 informeren over
gevaarlijke punten op de weg.
De Grote Fietsenquête: met een
driejaarlijkse, grote enquête worden
de ervaringen en het profiel van de
fietsers in beeld gebracht.
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Fraudeonderzoek buitenlandse eigendommen
Met dank aan Matthias Diependaele: fraudeonderzoek naar
buitenlandse eigendommen zal vanaf nu een stuk gemakkelijker zijn. Huurders van wie blijkt dat ze een woning in
het buitenland hebben, verliezen zo het recht op een sociale
woning. Een oud zeer waarvoor eindelijk een oplossing komt.
Ook in Mechelen is het aanbod van sociale woningen beperkt
en zijn er jarenlange wachtlijsten. Dat Mechelen intekent op het
raamcontract van de Vlaamse Regering is alleen maar positief.
Een beleid dat armoede bestrijdt, kan zijn ogen niet sluiten voor
sociale woonfraudeurs.
Voorgelegd in de gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraad van 29 maart kaartte gemeenteraadslid Anne Delvoye die problematiek aan. “Sociale woningen
moeten worden voorbehouden aan de mensen die ze écht nodig
hebben”, aldus Anne.
“Al onze sociale middelen moeten zo efficiënt mogelijk gebruikt
worden, en dat geldt ook voor onze sociale woningen”, weet
Sharon Symons.

Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst
Je stem laten horen in het Bijzonder Comité voor Sociale
Dienst is als balanceren op een slappe koord.
Het is een evenwicht zoeken tussen:
•B
 eschermen wie effectief bescherming nodig heeft;
•M
 aximaal investeren in diegenen die wél zelfredzaam kunnen
zijn maar de ‘skills’ daartoe (nog) niet hebben;
•V
 ermijden dat gemeenschapsgeld terecht komt bij diegenen
die niet willen bijdragen aan onze maatschappij.
Onze N-VA-fractie is niet blind voor de sociale problematiek
in Mechelen. De werkingsmiddelen van ons Sociaal Huis zijn
een kostbaar goed. Die moeten we zo efficiënt en zo doelbewust
mogelijk inzetten, maar bovenal moeten ze terechtkomen bij
diegenen die écht hulp nodig hebben.
Denk maar aan studenten die we financieel bijstaan tot hun
studietraject volledig is afgerond, zodat ook zij alle kansen op
de arbeidsmarkt krijgen. Stellen we vast dat het wettelijke kader
toch niet sluitend is? Dan kaarten we dat aan bij onze collega’s
op het Vlaamse of federale niveau.
Ondertussen blijven we kritisch, en toetsen
in elk dossier de werkbereidheid af.
Sharon Symons, lid Bijzonder
Comité Sociale Dienst

www.n-va.be/mechelen

Fractievoorzitter in het Bijzonder Comité Sharon Symons en
gemeenteraadslid Anne Delvoye.

Fractienieuws
De gezondheidscrisis treft ons allemaal. Het meest
lastige eraan, geen perspectief hebben, blijft ons
parten spelen. Onder het mom van corona doet ‘ons’
stadsbestuur ondertussen maar op. Ze worden daarbij
niet gehinderd door enige democratische reflex, want
ze hebben de meerderheid van de zetels.
De N-VA is het als de grootste oppositiepartij aan
zichzelf en de Mechelaars verplicht om excessen te
blijven aankaarten. De voorbeelden zijn legio.
• Middelen gebruiken om marketinggewijs toch maar
goed te kunnen scoren;
• Bepaalde groepen en gemeenschappen bevoordelen
(tegen het principe van ‘de inclusieve samenleving’ in);
• Diegenen pesten die er om gelijk welke reden niet voor
kunnen kiezen om alleen maar de fiets te gebruiken;
• Het gebruik van het Nederlands steeds meer
verwaarlozen.
Wij hebben de kracht van onze overtuiging, niets meer,
niets minder. De N-VA blijft
haar oppositierol voor u
vertolken.
Marc Hendrickx
Fractievoorzitter gemeenteraad
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Mechelen in ’t kort

Valentijnskoekjes
Tijdens het Valentijnsweekend brachten onze
bestuursleden gelukskoekjes langs bij onze N-VAleden. Ze konden al genieten van het mooie, maar
koude weer.

Babynieuws
Gemeenteraadslid Freya
Perdaens en Frederik
Symons zijn mama en
papa geworden. Kleine
Wannes maakt het goed, en
de ouders (voorlopig) ook.

Van links naar rechts en van boven naar onder:
Natacha Mertens, Sharon Symons, Ria Lauwers en Pieter
Poppe, Marc Hendrickx, Arnout Geys en Anne Delvoye.

Samen houden we Mechelen proper
N-VA Mechelen maakt er de gewoonte van om onze stad mooi te maken.
Eén keer per maand trekken we eropuit om zwerfvuil op te ruimen.
Gewoon, omdat we van Mechelen houden en onze stad graag proper zien.

Van links naar rechts: Natacha Mertens & Freya Perdaens, Sharon
Symons en Arnout Geys.

Week tegen pesten
Ook onze bestuursleden blijven een vuist maken tegen pesten!

Van links naar rechts en van boven naar onder: Anne Delvoye, Arnout Geys, Frederik Symons, Freya Perdaens, Jan Verbergt,
Yves Selleslagh, Natacha Mertens, Sharon Symons, Marc Hendrickx en Kerstin Hopf.

mechelen@n-va.be
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Jan Jambon, Vlaams minister-president

