
Beste Maneblusser
Nu de coronamaatregelen stilaan worden teruggeschroefd, gaan we er 
weer volop tegenaan. Met z’n allen blijven we streven naar een warm 
en leefbaar Mechelen. De N-VA zat de afgelopen maanden niet stil: we 
hebben een najaar vol activiteiten klaarstaan. Politiek en beleid vragen 
een constante aandacht. Onze mandatarissen houden daarom steeds 
de vinger aan de pols. Wil je zelf ook iets bijdragen? Elk idee en iedere 
vraag zijn welkom. Een mailtje naar mechelen@n-va.be volstaat. We 
wensen iedereen een succesvol werkjaar en hopen jullie de komende 
maanden opnieuw te ontmoeten. Gelegenheid te over!

Voorzitter Rita Van den Bossche en ondervoorzitter Arnout Geys

Eindelijk nieuwe geluidsmetingen in Battel
De wijk Battel lijdt al jaren onder het geraas van de E19 en N16. Op vragen die gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Freya 
Perdaens stelde aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters kwam eerst een negatief antwoord. Er zou namelijk een akoestische 
studie uitgevoerd worden op basis van metingen uit 2006. Recent bleek dat er dan toch nieuwe metingen komen.

“De enige juiste keuze”, zegt Freya Perdaens. 
“De situatie in de omgeving van het knooppunt 
is helemaal niet meer te vergelijken met die van 
vijftien jaar geleden. Er is intussen een pak meer 
bebouwing en er verdwenen groene buffers. 
Om nog te zwijgen van het extra verkeer dat het 
nieuwe winkelpark Malinas zal trekken. Nieuwe 
metingen zijn essentieel om een zicht te krijgen 
op de huidige situatie.”

Verschillende scenario’s op tafel
“Wat die metingen uiteindelijk zullen bijbrengen, 
is nog maar de vraag. De minister gaf al aan dat 
ingrepen op die locatie niet vanzelfsprekend zijn. 
Het knooppunt zou zich niet lenen tot geluids-
schermen en geluiddempend asfalt werd in het 
verleden al getest. De mogelijkheid om de snel-
heid te reduceren, zoals andere grote steden ook 
al deden, ligt wel nog op tafel. We moeten over de 
grenzen heen durven kijken. Het is onvoldoende 
om de situatie te laten zoals ze is”, besluit Freya.

 “De situatie is niet meer te vergelijken 
met die van vijftien jaar geleden”, zegt 
Vlaams Parlementslid Freya Perdaens.
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Uitverkoop stadspatrimonium gaat verder
De uitverkoop van het stadspatrimonium gaat door. Na de doorstroomwoningen van het OCMW is nu ook het ondernemershuis 
in hartje Mechelen aan de beurt.

Mocht het nu zijn om de schuldenberg af te bouwen, dan was 
dat een goede zaak. Maar als men met de inkomsten van de 
(vaak niet doordachte) verkoop van het patrimonium gewoon 
verdergaat alsof er niets aan de hand is, dan gaat er bij ons een 
alarmbel af.

Dit stadsbestuur leeft boven z’n stand: het kondigt verschillende 
nieuwe projecten en initiatieven aan, zonder ernstig te overwegen 
of het prijskaartje niet te hoog is. Wat meer financiële voor-
zichtigheid is geen overbodige luxe. De schuldenberg blijft 
ondertussen immens en het aantal eigendommen neemt af.

Geen fi nanciële buffer 
We blijven erop hameren dat Mechelen en de Mechelaars een 
gezond financieel beleid verdienen. De N-VA waarschuwde eerder 
al voor het gebrek aan een buffer. Corona wees ons daar pijnlijk 
hard op. Tegelijkertijd moeten de schulden afgebouwd worden. 
Dat zijn we verplicht aan de toekomstige generaties.

Het blauw-groene beleid van de stadslijst moet de tering naar de 
nering zetten, zo simpel is het. Of zo zou het toch moeten zijn …

Marc Hendrickx
Fractievoorzitter

Besluiten BCSD in strijd met immigratiewetgeving
Vanop de oppositiebanken zijn we ook in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bijzonder waakzaam. Raadsleden Sharon 
Symons en Nele Poppe stelden vast dat de meerderheid het niet zo nauw neemt met de regelgeving van hogere overheden.

Onder het motto ‘nood breekt wet’ ontvingen personen zonder 
geldige verblijfstitel recent hulpgelden in de vorm van een 
bijpassing van hun huurgeld. Nochtans is dat in strijd met de 
immigratiewetgeving. Die stelt duidelijk dat enkel kosten voor 
dringende medische hulp aan personen zonder papieren kunnen 
verleend worden.

De federale overheid voorzag tijdens de coronapandemie extra 
financiering die via de BCSD’s verdeeld werd aan diegenen die 
er nood aan hadden. In de toekenningsvoorwaarden lazen we 
dat die extra middelen niet bedoeld waren voor personen die, in 
het kader van de OCMW-wet, enkel recht hebben op dringende 
medische hulp. Geen financiële hulp voor clandestiene inwoners 
dus, en zeker niet voor huishuur.

Transparantie?
De meerderheid probeerde opnieuw om de huishuur van illegalen 
ten laste te nemen, maar dat was buiten de N-VA gerekend. Onze 
fractievoorzitter in de gemeenteraad, Marc Hendrickx, klaagde 
de situatie aan via een schriftelijke vraag. Eigenaardig genoeg 
werd zowel de vraag als het antwoord van de BCSD-voorzitster 
niet gepubliceerd op de website van stad Mechelen. Zonde voor 
een stadsbestuur dat de mond vol heeft van transparantie en 
openheid naar zijn burgers toe.

Toch is ons doel bereikt: sindsdien zijn er geen hulpgelden voor 
huishuur meer toegekend aan personen zonder geldige verblijfs-
titel. De voorzitster zag uiteindelijk toch het licht en stelde dat 
een lokale overheid best de federale wetgeving naleeft. N-VA 
Mechelen wenst niet mee te werken aan onwettige praktijken 
binnen onze bestuursorganen.

N-VA-raadsleden Nele Poppe, Marc Hendrickx en Sharon Symons
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Wissel in de gemeenteraad 
Na vijf jaar verlaat vaste waarde Anne Delvoye de gemeenteraad. We kennen haar als een 
brug� guur die sterk inzet op samenwerken. Ze staat in het Mechelse vooral bekend om haar 
dossiers omtrent levenskwaliteit, aanpak van eenzaamheid en Battel. Katleen Den Roover, 
voormalig schepen van Economie, vervangt Anne en keert terug naar de gemeenteraad.

“Met pijn in het hart moet ik om professionele redenen mijn ontslag indienen als gemeente-
raadslid. Ik zal me blijven inzetten voor de burgers rondom mij. In dat opzicht blijf ik dus wel 
‘politiek actief ’. Bedankt aan iedereen die me al die jaren gesteund heeft”, aldus Anne Delvoye.

“Het is zeer jammer dat Anne onze N-VA-fractie verlaat”, vertelt Katleen Den Roover. “Ze nam 
haar ambt als gemeenteraadslid vanaf de eerste dag zeer ernstig en heeft de voorbije jaren mooie 
dingen gerealiseerd in onze stad. Voor mij persoonlijk deed het deugd om de lokale politiek een 
tijdje vanop afstand te volgen. Het was een goede herbronning. Thema’s die me nauw aan het hart 
liggen zijn economie, stedelijke fiscaliteit, beheer van open ruimte en samenleven.”

We wensen beiden veel succes!

Noteer alvast in uw agenda!
Onze Vlaamse kermis is dan wel achter de rug, we hebben nog heel wat 
andere activiteiten op de planning.

•  Op vrijdag 26 november heten wij u vanaf 19 uur welkom in Wijkhuis 
‘Papenhof’ voor onze wijnproefavond met Pin’Art. De wijnhandel is een 
begrip in Mechelen, ook al heeft hij nu zijn thuishaven in Zemst.

•  Twintig jaar geleden zag de N-VA het levenslicht. Mechelen sprong 
meteen mee op de kar. Een verjaardag die we uiteraard niet onopgemerkt 
kunnen laten voorbijgaan. Op zaterdag 18 december maken we er 
samen een heuglijke dag van.

Om 15 uur is er een academische zitting in het stadhuis van Mechelen. 
Wilfried Vandaele, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement en 
burgemeester van De Haan, geeft er een feestrede. 
Nadien volgt een ludiek overzicht van twintig jaar 
N-VA in Mechelen en een panelgesprek. Aansluitend 
is er een receptie voor alle aanwezigen. Vanaf 19 uur 
is er een avondfeest in Tivoli met een wandelbuffet en 
live muziek.

Al onze evenementen 
zijn ook te vinden via 
onze Facebook-
pagina en onze web-
site. Inschrijven is de 
boodschap, want het 
plaatsen is beperkt. 
Stuur een berichtje 
via Facebook of 
stuur een mail naar 
mechelen@n-va.be.
Tot dan!

N-VA ‘Kroegentoert’ 
Mechelen
Tijdens de zomermaanden vond je ons elke week 
op het terras van een café in Mechelen of zijn 
deelgemeenten. We maakten van de gelegenheid 
gebruik om met zoveel mogelijk inwoners in 
gesprek te gaan. Bedankt voor al wie langskwam. 
Hieronder een aantal sfeerbeelden.

www.n-va.be/mechelen
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


